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— Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda
adam jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygydyr.

Düný äde BMG tarap yndan ykrar edil en ilk inj i Bit arap
döwlet — bu biziň ata Watanymyz — eziz Türkmenistandyr!

¹119 (99679) * 2021-nji ýylyò 5-nji oktýabry, sişenbe.

Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň mejlisi
1-nji oktý abrda horm atl y Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabi
netiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini
geç ird i. Ond a döwl et durm uş yn yň möh üm
meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de
mill i ykd ys ad yý et i hemm et ar apl aý yn ösd ür
mäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň
taslamalaryna garaldy.
Mill i Geň eş iň Mejl is in iň Başl ygy G.Mäm
medowa milli kanunçylygy mundan beýläk-de
kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler, husu
san-da, Mejlisde döredilen iş toparlarynyň köp
çagaly maşgalalara ýeňillikleri bermegi göz
öňünde tutýan, ilatyň durmuş taýdan goragly
lygy hakyndaky kanun taslamalaryny işläp taý
ýarlamak boýunça amala aşyrýan işleri barada
maglumat berdi.
Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Baş
lygynyň orunbasary K.Babaýew Mejlis, Ministrler
Kab in et i, deg işl i min istrl ikl er we pud akl aý yn
dol and yr yş edar al ar y, wel aý atl ar yň hem-de

Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde
Wat an ym yz yň muk add es Gar aşs yzl yg yn yň
30 ýyllygyna bagyşlanan çäreleriň ýokary gura
maçylyk derejesini üpjün etmek boýunça geçi
rilen işler barada maglumat berdi.
Döwlet Baştutanymyz Milli Geňeşiň Mejli
sin iň we Halk Masl ah at yn yň döwl et iň huk uk
esaslaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmek,
raýat edaralaryny we demokratik gymmatlyk
lary pugtalandyrmak boýunça alyp barýan işiniň
wajypdygyny belledi.
Milli Liderimiz kanunçykaryjylyk ulgamynda
tejribe alyşmaga, dünýä jemgyýetçiligini Garaş
syz, baky Bitarap Watanymyzyň taryhy tejribesi
hem-de häzirki döwürde gazanýan üstünlikleri
bilen tanyşdyrmaga ýardam edýän halkara hyz
matdaşlygy we parlamentara gatnaşyklary mun
dan beýläk-de giňeltmegiň ähmiýetini belledi.
Mi n istr l er Kab in et in iň Başl yg yn yň orun
basary, daşary işler ministri R.Meredow ýurdu
myzyň Hökümet wekiliýetiniň 4-5-nji oktýabrda

Özbegistan Respublikasyna boljak saparyna
görülý än taýý arl yk bar ad a hasabat berdi.
H or m at l y Pr e z i d ent im iz türkm en-özb ek
gatnaşyklarynyň däbe öwrülen dostlukly, hoşni
ýetli goňşuçylyk häsiýetini belledi. Bu gatnaşyk
lar taryhy taýdan emele gelen medeni we ruhy
ýakynlyga esaslanyp, biziň doganlyk halklary
myzy birleşdirýär.
Döwlet Baştutanymyz tar aplaryň ähli ugur
lard a net ij el i döwl et ar a gatn aş ykl ar y has-da
ösd ürm eg i ugur ediný ändigini kanagatlanma
bilen belläp, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçy
syna Özbegistan Respublikasyna boljak resmi
sapara hem-de onuň çäklerinde meýilleşdirilen
çärelere taýýarlygyň ýokary guramaçylyk dere
jesini üpjün etmegi tabşyrdy.
Min istrl er Kab in et in iň Başl yg yn yň orunb a
sary S.Berdimuhamedow gözegçilik edýän eda
ralarynyň alyp barýan işleri hem-de ykdysady,
maliýe-bank ulgamynyň edaralarynyň işini mun
dan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça amala

Sagdynlygyň, güýç-kuwwatyň
çeşmesi
3-nji oktý abrda dynç gün i säh er bilen
h o rm a tl y P r ez id e nt im i z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedow Sagl yk ýol un y geç ip,
sport maşklary bilen meşgullandy.
Köp etd ag yň eteg ind e gurl an Sagl yk
ýoly sagdyn durmuş ýörelgesi ulgamynda
alnyp barylýan döwlet syýasatynyň özbo
luşly nyşanydyr. Bu pyýada ýoly aşgabat
lylaryň hem-de paýtagtymyzyň myhmanla
rynyň köpçülikleýin dynç alýan künjegine, iri
bed ent erb iý e-sport we med en i çär el er iň
geç ir ilý än ýer in e öwr üld i.
Hormatly Prezidentimiz Saglyk ýolundan
geçýän mahalynda, künjegiň gözelliklerini,
dag etekl er in iň teb ig y aýr at ynl ykl ar yn y
synlady.
Milli Liderimiz Saglyk ýoluny geçmegini
dowam edip, hemişe bolşy ýaly, köp kilometr
lik aralygy pyýada geçdi.
Hormatly Prezidentimiz ýoluň tutuş dowa
mynda ýanaşyk çäkleriň abadanlaşdyrylyşyny,
şol sand a bel ent dag ger işl er ind en beý ik
türkmen nusgawy şahyry, akyldary Magtym
guly Pyragynyň ýadygärliginiň bina edilýän

meýdançasyny we onuň ýanaşyk ýerlerini
synlady. Häzirki döwürde akyldar şahyryň
heýkeliniň oturdylan ýerinde degişli gurluşyk
we abadanlaşdyryş işleri batly depginlerde
aln yp bar ylý ar. Türkm en halk yn yň beý ik
şahyra bolan söýgüsiniň, hormatynyň aýdyň
nyşanyna öwrülen belent başly ajaýyp heý
kel alyslardan seleňläp görünýär.
Döwl et Başt ut an ym yz Sagl yk ýol un y
geçip, ýokary netijeli sporty hem-de köp
çül ikl eý in bed ent erbiýe hereketini wagyz
etmek hem-de ösdürmek, oňa ilat köpçü
ligini, aýratyn hem ýaşlary giňden çekmek
bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns
merkezinde saklamagyň wajypdygyny bel
led i. Horm atl y Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň aýd yş y ýaly, halkyň
sagl yg y, bed en taýd an sagd yn, ýok ar y
y n s anp erw erl ik we ahl ak ýör elg el er in e
ygrarly ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek döw
let im iz iň hem iş e iler i tutý an wez ip el er i
bolupdy we şeýle bolmagynda-da galar.
Milli Liderimiz Saglyk ýoly boýunça gura
lan ýör iş i tam aml and an soň, wel os ip edl i

gezelenji amala aşyrdy. Bu künjegiň gözel
ligi, onuň tebigy aýratynlyklary sport bilen
meşgullanmak üçin oňyn şerti üpjün edýär.
Köpetdagyň etegindäki ajaýyp giňişlikden ak
mermerli Aşgabadyň gözel keşbi görünýär.
Milli Liderimiz paýtagtymyzyň günorta kün
jeginde meýilleşdirilýän gurluşyklaryň bina
gärlik taslamalary taýýarlananda, olaryň ýerli
tebigy aýratynlyklar bilen sazlaşmalydygyny
tabşyrýar. Munuň özi şäheriň ekologik dere
jesiniň ýokary bolmagyny üpjün edýär.
Döwlet Baştutanymyz welosipedli geze
lenç mahalynda bu künjegiň gözelliklerini
synlady. Bu ýeriň howasy salkyn we ýakymly.
Aýr at yn-da, güýz günlerinde bu künjekde
ynsan saglygy üçin ýaramly howa gurşawy
emele geldi.
Horm atl y Prez id ent im iz ýol ugr a dürl i
meýdan ösümlikleri bilen örtülen töweregi
synlady. Jülgeleriň ajaýyplyklary paýtagty
myzyň günorta çäklerini göwher halkasy ýaly
gurş ap alan häzirki zaman belent bin al ar
bilen sazlaşýar.
«Balkan».

aşyrylýan toplumlaýyn çäreler barada hasabat
berdi.
Hasabatyň çäklerinde geljegi uly taslamalary
maliýeleşdirmek üçin maýa goýum syýasatynyň
wezipelerini üstünlikli çözmek maksady bilen
görülýän çäreler barada aýdyldy. Şonuň bilen
bagl yl ykd a, wis e-premý er döwl et Başt ut anymyza Söwdany maliýeleşdirmek boýunça Hal
kar a Ysl am Korporasiýasyndan (ITFC) karz
çekmäge we Çarçuwaly ylalaşygy baglaşmaga
rugsat almak barada haýyş bilen ýüzlendi.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda durmuşa
geçirilýän taslamalar üçin Söwdany maliýeleşdir
mek boýunça Halkara Yslam Korporasiýasyndan
karz çekmek we Çarçuwaly ylalaşygy baglaşmak
barada hödürlenen teklibi makullap, bu ädimiň
maý a goý um syý as at yn y üst ünl ikl i durm uş a
geçirmegiň mysaly bolmak bilen, milli ykdysady
ýeti mundan beýläk-de ösdürmäge ýardam ber
jekdigine ynam bildirdi. Şunuň bilen baglylykda,
wise-premýere anyk tabşyryklar berildi.
Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiziň
garamagyna Statistika baradaky döwlet komiteti
tarapyndan taýýarlanan 2022-nji ýylda Türkme
nistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdan
tutma ýazuwynyň şygarynyň we nyşanynyň tas
lamalary hödürlenildi. Şolar geçirilen bäsleşigiň
netijeleri boýunça seçilip alyndy.
Döwlet Baştutanymyz “Ilat ýazuwy — 2022:
Jeb isl ik, Bagt yý arl yk, Röwş en geljek” diýen
şyg ar yň hem-de nyş an yň hödürlenen tasla
malaryny makullady. Nyşanda Döwlet baýdagy,
türkmeniň ak öýi, türkm en hal ys yn yň gölleri
hem-de çäräniň geçirilýän ýylyny alamatlandyr
ýan “2022” san şekillendirildi. Milli Liderimiz
bu çäräni halkara talaplara laýyklykda, üstünlikli
geç irm ek maks ad y bil en, oňa taýý arl anm ak
boýunça ähli zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ş.Abdrahmanow Türkmenbaşydaky nebiti gaý
tadan işleýän zawodlar toplumynyň daşary ýurt
kompaniýalarynyň çig nebitini gaýtadan işlemek
hyzmatyny ýerine ýetirmegi boýunça alnyp baryl
ýan işler barada hasabat berdi.
Şeýle hem wise-premýer “Bagtyýarlyk” şert
namalaýyn çäkde Önümi paýlaşmak hakynda yla
laşyga laýyklykda işleýän Hytaýyň “International
Ltd.» Milli nebitgaz korporasiýasyna (CNPC) ýer
bölegini kärendä bermek meselesi boýunça hasa
bat berdi. Şol ýer bölegi ady agzalan şertnamala
ýyn çägiň bir böleginde ýerleşen gazly ýataklaryň
ýerüsti desgalary üçin niýetlenen suw üpjünçilik
ulgamlaryny çekmek üçin niýetlenýär. Şunuň bilen
baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna
degişli Buýrugyň taslamasy hödürlenildi.
Biziň ýurdumyz ägirt uly energetika kuwwa
tyna eýe bolup, ýangyç-energetika toplumynyň
düzümini düýpli döwrebaplaşdyrmagy ugur edin
mek bilen, gaýtadan işleýän pudaga, onuň kuw
watlyklarynyň doly ulanylmagyna aýratyn üns
berýär. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz
TNGIZT-de alnyp barylýan işleri işjeňleşdirmegi
tabşyrdy.
Döwlet Baştutanymyz nebitgaz pudagynda
hyzmatdaşlyk baradaky gürrüňi dowam edip,
biziň ýurdumyzyň Hytaý Halk Respublikasy, şol
sanda özara gatnaşyklaryň köpýyllyk üstünlikli
tejribesine eýe bolan “CNPC” korporasiýasy
bilen hyzmatdaşlygyny mysal hökmünde getirdi.
HHR-den hyzmatdaşlaryň “Bagtyýarlyk” şertna
malaýyn çägiň uglewodorodly ýataklaryny sena
gat taýdan özleşdirmäge hem-de Türkmenistan —
Hytaý gaz geçirijisiniň çig mal çeşmeleriniň biri

bolan “Galkynyş” gaz känini gurmaga gatnaş
magy netijeli ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňelt
mekde möhüm ädim boldy.
Milli Liderimiz hödürlenen Buýruga gol çekip
hem-de ony sanly ulgam arkaly wise-premýere
iberip, degişli resminamanyň ýerine ýetirilmegine
berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
E.Orazgeldiýew Özbegistan Respublikasyndan
ýurd um yz yň oba hoj al yk pud ag y we him iý a
senagaty üçin harytlary satyn almak boýunça
taýýarlanýan teklipler barada hasabat berdi.
Şu ýyl yň 14-nji sentý abr ynda Özbegistan
Respublikasynyň Daşkent şäherinde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek topary
nyň 16-njy mejlisiniň geçirilendigi habar berildi.
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň gara
magyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.
Döwlet Baştutanymyz Karara gol çekip, ony
wise-premýere sanly ulgam arkaly iberdi hem-de
gaz an yl an ylal aş ykl ar y durm uş a geç irm ek
babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.
Min istrl er Kab in et in iň Başl yg yn yň orunb a
sary Ç.Purçekow eksport edilýän elektrik ener
giý as yn yň möçb erl er in i artd yrm ak boý unç a
alnyp bar ylý an işl er bar ad a has abat berdi.
Horm atl y Prez id ent im iz iň gar am ag yn a
2022 — 2025-nji ýyllarda oba hojalygyny mine
ral dökünleri we “Türkmenhimiýa” döwlet kon
serniniň önümçilik kärhanalaryny zerur himiýa
önüml er i bil en üpj ün etm ek maks ad y bil en,
şertn am al ar y bagl aşm ak bar ad ak y Kar ar yň
taslamasy hödürlenildi.
Mill i Lid er im iz hyzm atd aş daş ar y ýurtl ar,
ilkinji nobatda, Türkmenistany asyrlaryň syna
gyndan geçen ysnyşykly dostluk gatnaşyklary
baglanyşdyrýan ýakyn goňşular bilen köptarap
laýyn özara hereketleriň pugtalandyrylmagyna
berilýän ähmiýetiň örän möhümdigini nygtady.
Hormatly Prezidentimiz Özbegistanda öndü
rilý än him iý a önüml er in i sat yn alm ag a şert
namalary baglaşmak hakynda Karara gol çekip
hem-de ony sanly ulgam arkaly wise-premýere
iberip, uzak möhletli, özara bähbitli ýola goýul
ýan türkm en-özb ek hyzm atdaşlygyny giňelt
mäge berilýän ägirt uly ähmiýeti nazarda tutup,
hyzmatdaşlyk borçnamalarynyň ýerine ýetirili
şine gözegçilik etmegi tabşyrdy.
Min istrl er Kab in et in iň Başl yg yn yň orunb a
sary Ç.Gylyjow Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý
şäherinde guralýan «EKSPO — 2020» Bütindünýä
sergisinde Türkmenistanyň milli gününi geçir
mäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymy
zyň garamagyna degişli resminamanyň tasla
masy hödürlenildi.
Milli Liderimiz «EKSPO — 2020» Bütindüný ä
sergisine gatnaşmagyň möhümdigi barada aýdyp,
şeýle çäreleriň türkm en döw l e t i niň gazanan
laryny, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny dünýä
görkezmek, tejribe alyşmak, özara bähbitli hyz
matdaşlyk bilen bagly meseleleri çözmek üçin
uly mümkinçilikleri açýandygyny belledi.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz
şeýle forumlaryň anyk netijeleri gazanmagy ugur
edinmelidigini aýtdy hem-de bu babatda wise-premýere serginiň ýokary guramaçylyk derejesini
üpjün etmek, şeýle hem onuň çäklerinde geçiriljek
işewür duşuşyklaryň we gepleşikleriň iş meýilna
masyny taýýarlamak boýunça guramaçylyk işlerini
berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.
(Dowamy 2-nji sahypada).

Resmi habarlar
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýur
dumyzyň oba hojalyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn
binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, oba
hojalyk önümlerini öndürijileriň ýerden ýokary hasyl
öndürmek ugrunda alyp barýan işleriniň netijeliligini
ýokarlandyrmak hem-de oba hojalyk ekinlerini kesel
lerden we zyýankeşlerden goramak maksady bilen,
Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resmi
nama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy
goramak ministrligine:
2022 — 2023-nji ýyllarda oba hojalyk gurallaryny
hem-de traktor tirkeglerini satyn almak barada Özbe
gistan Respublikasynyň “Uzsanoateksport” paýdarlar
jemgyýeti bilen şertnama baglaşmaga;
2022 — 2026-njy ýyll ar aral yg ynd a bugd aý yň
haşal otlaryna we kesellerine hem-de gowaçanyň
zyýankeşlerine garşy ulanylýan himiki serişdeleri
satyn almak barada Özbegistan Respublikasynyň
“Ifoda Agro Kimyo Himoya” jogapkärçiligi çäklendi
rilen jemgyýeti bilelikdäki kärhanasy bilen şertnama
baglaşmaga ygtyýar berildi.
* * *
2022 — 2025-nji ýyllarda ýurdumyzyň oba hoja
lygyny mineral dökünler hem-de himiýa pudagynyň
önümçilik kärhanalaryny zerur bolan himiýa önümleri
bilen üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň
Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda,
“Türkmenhimiýa” döwlet konsernine 2022 — 2025-nji
ýyllar aralygynda:

512 000 tonna fosforit ununy satyn almak barada
Özbegistan Respublikasynyň “Navoiy Milling” jogap
kärçiligi çäkli jemgyýeti bilen şertnama baglaşmaga;
Himiýa önümlerini satyn almak barada Özbegis
tan Respublikasynyň “Uzkimyoimpeks” jogapkärçiligi
çäkli jemgyýeti bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar
berildi.
* * *
Türkm en ist an yň Prez id ent i “Kib erh ow ps uzl yk
hakynda” Türkmenistanyň Kanunynda we “Türkme
nistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysady
ýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda” göz öňünd e tutu
lan wezipeleriň we maglumat howpsuzlygyna degişli
işleriň durmuşa geçirilmegini doly üpjün etmek hem-de
Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa insti
tutynyň gurluşyny kämilleşdirmek maksady bilen, Karara
gol çekdi. Resminama laýyklykda, Döwlet, hukuk we
demokratiýa institutynyň gurluşy tassyklanyldy.
* * *
Türkm en ist an yň Prez id ent i “Kib erh ow ps uzl yk
hakynda” Türkmenistanyň Kanunynda we “Türkmenis
tanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti
ösdürmegiň Konsepsiýasynda” göz öňünde tutulan wezi
pelere laýyklykda, maglumat howpsuzlygyna degişli işleriň durmuşa geçirilmegini doly üpjün etmek, şeýle hem
Hazar deňzi institutynyň gurluşyny has-da kämilleşdir
mek maksady bilen, Karara gol çekdi. Resminama laýyk
lykda, Hazar deňzi institutynyň gurluşy tassyklanyldy.
(TDH)
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2021-nji ýylyò 5-nji oktýabry.

Türkmenistanyň
Ministrler Kabinetiniň
mejlisi
(Başlangyjy 1-nji sahypada).
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilýän
mejlisi Hökümetiň Başlygynyň orunbasary M.Mämme
dowanyň hasabaty bilen dowam etdi.
Wise-premýer şu ýylyň oktýabr aýynda geçiriljek
esasy çäreleriň we durmuş-medeni maksatly binalary
açyp, ulanm ag a berm eg iň Tert ib i bar ad a has ab at
berdi.
Döwlet Baştutanymyz oktýabr aýynda geçirilmegi
meý ill eşd ir ilý än esas y çär el er iň hem-de durm uş-medeni maksatly desgalaryň açylyş dabaralarynyň
ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.
Şolarda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň
gazananlary, halkymyzyň ýokary watançylyk ruhy öz
beýanyny tapmalydyr.
Horm atl y Prez id ent im iz durm uş ugurl y döwl et
syý as at yn yň möh üm ugr y hökm ünd e kesg itl en en
medeni-ynsanperwer ulgamy ösdürmegiň möhümdi
gine ünsi çekip, O.Çerkezowany Daşoguz welaýat y
nyň häk im in iň bil im, med en iý et, sagl yg y gor aý yş
we sport boý unç a orunb as ar y wez ip es in e bell äp,
ony Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkimi
niň orunbasary wezipesinden boşatdy.
Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, ony
wise-premýere sanly ulgam arkaly iberdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toý
lyýew Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärle
riniň güni mynasybetli geçiriljek çäreler, hususan-da,
«Lukmançylyk diplomatiýasy — sagdyn dünýäniň bin
ýady» atly lukman alymlaryň halkara forumyny geçir
mäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz Diýarymyzyň saglygy goraý yş ulgamynyň öňünd e durý an wez ip el er iň, ilk inji
nobatda, dürli görnüşli keselleriň öňüni almagyň, puda
gyň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da pugtalan
dyrmagyň, ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlama
gyň wajypdygy barada aýdyp, dünýäniň lukmançylyk
jemgyýeti, ilkinji nobatda, BSGG we onuň ýöriteleşdi
rilen düzümleri bilen ýola goýlan netijeli gatnaşyklary
yzygiderli giňeltmegiň zerurdygyny nygtady.
Milli Liderimiz bilelikdäki maslahatlary yzygiderli
geçirmegiň netijeli gural bolup hyzmat edý änd ig ini
belläp, wise-premýere ähli çäreleriň, ilkinji nobatda,
Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman sena
gaty işgärleriniň gününe bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahatlaryň ýokary guramaçylyk derejesini
üpjün etmek barada tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kom
munikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew
«Awiasiýa işini ygtyýarlylandyrmak hakynda Düzgün
namanyň» taslamasyny taýýarlamak boýunça geçiri
len işler, şeýle hem Türkmenabat Halkara howa men
zilinden rejeli howa ýük gatnawlaryny ýerine ýetirmäge
rugsat almak barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz awiasiýa ulgamyny dolan
dyrmak, menejmentiň döwrebap usullaryny giňden
ornaşdyrmak meselelerine ünsi çekdi. Munuň özi
döwrüň talaplary bilen şertlendirilendir hem-de olaryň
öňünde goýlan wezipeleri nazara almak bilen, döw
let düzümleriniň işini has-da kämilleşdirmegiň aýryl
maz şerti bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, milli

Liderimiz wise-premýere bu pudagyň kärhanalarynyň
işini degişli derejede üpjün etmegi hem-de hereketle
riň anyk meýilnamasynyň berjaý edilişine gözegçiligi
güýçlendirmegi tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz agentligiň ýolbaşçysyna
ygtyýarlylandyrmak işini kämilleşdirmek meselelerini
berk gözegçilikde saklamagy tabşyryp, oňa birnäçe
anyk görk ezm el er i, şol sand a ýük uçarl ar yn yň
daşary ýurtlara gatnawlaryny guramak babatda degişli
görkezme berdi.
Milli Liderimiz “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň
sanly ulgamyny özgertmek, tehniki taýdan döwrebap
laşdyrmak meseleleri barada durup geçmek bilen,
ýurdumyzyň iri taslamalary amala aşyrmaga girişen
digini belledi. Olar öňdebaryjy tehnologiýalar esasynda
kommunikasiýalar ulgamyny döretmäge, aragatnaşyk
hyzmatlarynyň möçberini, hilini we görnüşlerini artdyr
maga, şol sanda giň zolakly internetiň elýeterliligini
üpjün etmäge gönükdirilendir.
Dör ed il en mümk inç il ikl er i net ij el i peýd al anm ak
bilen, degişli işleri yzygiderli amala aşyrmak, “Altyn
asyr” öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň hyzmatlaryny
giňeltmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz bu
babatda anyk tabşyryklary berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunba
sary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Ama
now harby we hukuk goraýjy edaralardaky işleriň ýag
daýy barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyz göz öňünde tutulan meýilna
malaryň durmuşa geçirilişine berk gözegçiligi üpjün
etmegiň wajypdygyna ünsi çekip, wise-premýere,
Döwl et howps uzl yk geň eş iniň sekretaryna birnäçe
anyk tabşyryklary, şol sanda gözegçilik edýän düzüm
leriniň işgärler düzümini pugtalandyrmak bilen bagla
nyşykly görkezmeleri berdi.
Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzle
nip, çarşenbe güni, 6-njy oktýabrda garaşsyzlygymyz,
erkinligimiz, bagtyýar durmuşymyz üçin şirin janlaryny
gurban eden ata-babalarymyzyň hatyralanyp hem-de
olaryň ýatlanyp geçiljekdigini aýtdy.
Şun uň bil en bagl yl ykd a, döwl et Başt ut an ym yz
Min istrl er Kab in et in iň Başlygynyň orunbasarlaryna,
ähli häkimlere, ýolbaşçylara Hatyra gününde geçiril
jek çärelere gowy taýýarlyk görmegi tabşyrdy.
Milli Liderimiz şeýle hem ýurdumyzyň Garaşsyzly
gynyň ýubileýi — 30 ýyllygy bilen bagly dabaralaryň
ýokary derejede geçirilendigini belledi.
Döwlet Baştutanymyz bu dabaralary, baýramçylyk
çärelerini ýokary derejede geçirmek üçin köp sanly
edara-kärhanalaryň uly we tutanýerli iş alyp barandy
gyny belläp, bu baýramçylyk çärelerine taýýarlyk gör
mäge gatnaşanlaryň ählisine tüýs ýürekden minnet
darlyk bildirdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini jem
läp, döwlet durmuşynyň möhüm meseleleriniň ara
alnyp maslahatlaşylandygyny, milli ykdysadyýetimi
ziň dürli pudaklaryny mundan beýläk-de ösd ürm äg e
gönükdirilen birnäçe resminamalaryň kabul edilendi
gini aýtdy.
«Balkan».

ýokary hil gurluşyklara
bildirilýän möhüm talapdyr
2-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow Halk ar a
ahalteke atçylyk sport toplumynyň golaýynda
gurulmagy meýilleşdirilýän täze athananyň
bina ediljek ýerini kesgitlemek maksady
bil en, Köp etd ag yň ajaý yp künj ekl er in iň
birinde boldy. Şeýle hem milli Liderimiz paý
tagtymyz yň dem irg azyk künjeginde bina
edilen kaşaň “Garagum” myhmanhanasy
nyň gurluşygynyň tamamlaýjy tapgyrynda
alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.
Hormatly Prezidentimiz säher bilen Köpet
dag yň ajaý yp künj eg in e geldi. Bu ýerde
“Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň baş
lygy A.Berdiýew hormatly Prezidentimiziň
tabşyrygy esasynda gurulmagy meýilleş
dirilýän 600 baş bedewi saklamaga niýet
lenen athananyň taslamalaryny we onuň
ýerleşjek ýerleriniň çyzgylaryny döwlet Baş
tutanymyzyň garamagyna hödürledi.
Döwlet Baştutanymyz görkezilen taslama
lar we binalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgy
lary bilen içgin tanşyp, olara birnäçe bellikleri
aýtdy hem-de degişli düzedişleri girizdi.
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda ozal
gurlan we bu gün netijeli iş alyp barýan
toplumlar ýaly täze athananyň hem häzirki
döwrüň talaplaryna doly laýyk gelmelidi
gini belledi. Onda bedewleri ösdürip ýetiş
dirmek, seýislemek, olary çapyşyklara taý
ýarlamak hem-de seýisleriň netijeli işlemegi
üçin ähli şertler döredilmelidir.
Soňky ýyllarda arassa ganly ahalteke
bedewl er in iň baş sanynyň artandygyny,
degişi tohumçylyk-seçgi işleriniň döwrüň
talabyna laýyk derejede kämilleşdirilendi
gin i naz ar a alyp, bu ugurd a durm uş a
geçirilýän işleri ylmy esasda ösdürmek,
oňa degişli ugruň alymlaryny işjeň çekmek
boýunça zerur tagallalar edilmelidir diýip,
mill i Lid er im iz bell ed i we bu bab atd a
“Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň ýol
başç ys yn a anyk tabş yr ykl ar y berdi.
Hormatly Prezidentimiz ahalteke bedew
leriniň ilki dörän mekany hökmünde ykrar
edilen bu künjegiň ýakymly dag howasy
nyň bardygyny belledi. Tenekar suwly Alty
ýap çeşmesiniň akabasy bilen bu töweregiň
tebigy aýratynlyklary özboluşly sazlaşygy
emele getirýär.
Soňra wise-premýer Ç.Purçekow täze
athananyň daşky inženerçilik ulgamlary,
eltiji ýollar, bu ýerde oturdylmagy meýil
leşdir ilý än yşykl and yr yj ylaryň görnüşleri
barada hasabat berdi.
Şunuň ýaly desgalaryň binagärlik keş
binde öňdebaryjy inženerçilik-tehniki çöz
gütler hem-de milli binagärligiň ýörelgeleri
sazl aş ykl y utg aşd yrylmalydyr, dolandyryş
ulgamlarynda innowasiýa we sanly tehno
logiýalar peýdalanylmalydyr diýip, döwlet
Baştutanymyz aýtdy.
Dagy etekläp oturan we türkmen atşy
naslarynyň ýokary derejeli ýaşaýşy üçin

ähl i zer ur şertl er i özünd e jeml eýän Aba
Annaýew obasy, Halkara ahalteke atçy
lyk sport toplumy bilen bir bitewi sazlaşygy
emele getirjek täze athananyň gurluşygynda
bu künjegiň tebigy aýratynlyklary nazara
alynmalydyr diýip, milli Liderimiz belledi.
Hormatly Prezidentimiz ahalteke bedew
leriniň tohumçylyk-seçgi işini ylmy esasda
kämilleşdirmek, bedewleriň baş sa n y n y
artdyrmak, şol sanda ahalteke bedewleri
niň reňkleriniň aýratynlyklaryny ylmy esasda
öwr enm ek mes el el er in iň waj ypd yg yn a
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň
we Halkara “Türkmen alabaý itleri” asso
siasiýasynyň ýolbaşçylarynyň ünsüni çekdi.
Mund an başg a-da, mill i Lid er im iz täz e
athanada işlejek atşynaslar, hünärmenler
üçin döwrebap ýaşaýyş jaýlaryny gurmak
babatda anyk tabşyryklary berdi.
Milli Liderimiz Ahal welaýatynyň häkimine
bu töweregiň tebigy aýratynlyklaryna, özbo
luşl y dag-der el er e we çeşme suwlaryna
örän aýawly çemeleşmek, etrabyň çäginde
deg işl i ekol og ik ýagd aý y sakl am ak bilen
baglanyşykly wezipeleri örän jogapkärçilikli
we hemmetaraplaýyn esasda berjaý etmek
babatda birnäçe tabşyryklary berdi.
Soňr a ýurd um yz yň Sen ag atç yl ar we
telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçysy täze
athanany gurmak boýunça degişli bäsleşi
giň yglan edilendigi, onuň jemleri boýunça
birleşmäniň agzasy we atçylyk toplumla
ryna degişli binalary gurmakda oňyn tejribe
toplan “Nur Bina» gurluşyk kärhanasynyň
ýeňiji bolandygy barada hasabat berdi.
Döwl et Başt ut an ym yz soňky ýyllarda
ýurdumyzyň hususy kompaniýalarynyň, ähli
ugurlarda bolşy ýaly, gurluşyk senagatynda
hem uly üstünlikleri gazanýandygyny kana
gatlanma bilen belledi. Gurluşyklaryň ýokary
hil der ej es in iň üpj ün edilm eg i we olar yň
bellenilen möhletlerde gurlup, ulanylmaga
berilmegi möhüm talap bolup durýar diýip,
milli Liderimiz aýtdy hem-de bu babatda
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
ýolbaşçysyna anyk görkezmeleri berdi.
Horm atl y Prez id ent im iz wise-premýer
E.Orazgeldiýewe ýüzlenip, täze athananyň
binalar toplumyny gurmak barada degişli
Kar ar yň tasl am as yn y taýý arl am ag y tabşyrdy. Täze athananyň gurluşygynda atçy
lyk pudagyny ösdürmek, bedewleri seýis
lemek, höwür atlar, taýlar üçin zerur şertleri
dör etm ek bil en baglanyşykly meselelere
möhüm ähmiýet berilmelidir.
Milli Liderimiz Ahal welaýatynyň Ak bug
daý etrabynyň çäginde ýurdumyzyň harby
we hukuk goraýjy edaralarynyň atçylyk top
lumynyň gurluşygynyň alnyp barylýandy
gyna ünsi çekip, bu düzümlerde ahalteke
bed ewl er in i ösd ür ip ýet işd irm ek, gull uk
atlaryny taýýarlamak hem-de olary at çapy
şykl ar yn a gatn aşd yrm ak mes el el er in e
möhüm ähmiýet berilýändigini belledi.

Horm atl y Prez id ent im iz ýol ugr a ady
row aý at a öwr ül en, şöhr atl y Pol atl y atl y
bedewiň heýkeliniň ýanynda saklandy.
Döwl et Başt ut an ym yz gurl uş yk işl e
rinde öňdebaryjy tehnologiýalaryň, häzirki
zaman tejribeleriniň işjeň ulanylmagynyň,
bina edilýän dürl i maksatly desgalarda
ýokary amatlyklaryň döredilmeginiň, gur
luşyk işleriniň sazlaşykly alnyp barylma
gynyň mö h üm ta l ap d ygyna ünsi çekip,
onda “akylly öý” intellektual ulgamynyň
ornaşdyrylmagynyň möhümdigini belledi.
Bu bolsa ýurdumyzyň gurluşyk senaga
tynyň köpugurly kuwwatynyň netijeli peý
da l a n yl m a g y n y öz içine alýar diýip, bu
babatda degişli ýolbaşçylara tabşyryklary
berdi.
Hormatly Prezidentimiz öň
de dur
ýan
wez ip el er i üst ünl ikl i ýerine ýetirmek we
gurluşyk işlerini ýokary ekologiýa hem-de
hil talaplaryna laýyk derejede alyp barmak
maksady bilen, welaýatyň täze edara ediş
merkeziniň birinji tapgyrynyň gurluşygyny
2022-nji ýylyň Bitaraplyk baýramyna çenli
tamaml am ag yň maksadalaýyk boljakdy
gyny aýtdy we bu babatda degişli ýolbaş
çylara anyk tabşyryklary berdi.
Soňr a mill i Lid er im iz wis e-premýer
Ç.Purç ek ow yň haýyşy boýunça paýtag
tymyzda gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda
alnyp barylýan “Garagum” myhmanhana
synda ýerine ýetirilýän işler bilen tanyşmak
üçin bu ýerd en ugrady.
Horm atl y Prez id ent im iz, ilk i bil en,
“Garagum” myhmanhanasynyň ýanynda
gurluşygy batly depginlerde alnyp baryl
ýan “Watançy” seýilgähinde ýerine ýeti
rilýän gurluşyk we abadanlaşdyryş işleri
bilen tanyşdy.
Soňr a mill i Lid er im iz gurl uş yk işl er i
tam aml aýj y tapg yrl ard a aln yp bar ylý an
kaş aň “Gar ag um” myhm anh an as yn yň
ýanyna geldi.
Döwlet Baştutanymyz bu ýerde ýerine
ýetirilýän işleri synlap, ilkinji nobatda, bina
nyň daşky bezeglerine aýratyn üns bermegi
berk talap etdi. Onda milli bezeg aýratynlyk
lary bilen häzirki zaman şähergurluşygynyň
öňdebaryjy meýilleri sazlaşykly utgaşmaly
dyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz myhmanhanada
syýahatçylaryň dynç almagy, ýokary dere
jeli halkara forumlary we beýleki çäreleri
guramak hem-de geçirmek üçin ähli şertle
riň göz öňünd e tut ulm al yd yg yn y aýd yp,
degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk görkez
meleri berdi.
Horm atl y Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow desgadaky işleriň ýag
daýy bilen tanşyp, “Garagum” myhman
hanasynyň ähli görkezijiler babatda halkara
ülňülere hem-de şeýle desgalara bildirilýän
talaplara doly laýyk gelmelidigini belledi.
«Balkan».

Ýurdumyzyň we hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer
syýasaty dünýä metbugatynyň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow TASS agentliginiň sowallaryna jogap berdi
T ü r km en i st an y ň P r ez id e nt i
Gurbanguly Berdimuhamedow
TASS agentl ig in iň baş dir ekt or yn yň
birinji orunbasary Mihail Gusmanyň
Russiýa bilen gatnaşyklaryň dürli ugur
lary baradaky sowallaryna jogap berdi,
durmuş ýörelgeleri barada gürrüň berdi,
şeýle hem Türkmenistanyň Owganysta
nyň täze hökümeti bilen hyzmatdaşlyga
taýýardygy barada aýtdy.
— Jenap Prezident, Türkmenistan
ýaň y-ýak ynd a beý ik baýr am y —
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny giň
den bel
läp geç
di. Şu ýyl Ga
raş
syz
Döwletleriň Arkalaşygynyň esaslan
dyrylmagyna-da 30 ýyl dolýar. Bu
hem Arkalaşygyň ýurtlarynda ýaşa
ýan köp sanly adamlar üçin baýram
çy
lyk
dyr, kim üçin, bel
ki, uly äh
mi
ýetli, kim üçin bolsa, azrak ähmiýetli
senedir. Emma bu, hakykatdan-da,
uly baýramdyr! Siz Garaşsyz Döw
letleriň Arkalaşygynyň 30 ýylda geçen
ýoluna nähili baha berýärsiňiz, Arka
laşygyň Türkmenistan üçin ähmiýeti
näh il i, Siz bu gur am ad an nämä
garaşýarsyňyz hem-de Arkalaşygyň
geljegine nähili garaýarsyňyz?
— Mih ail Sol om on ow iç, ilk i bil en,
Sizi Türkmenistanda mähirli garşylaýa
ryn hem-de şu söhbetdeşligi guramak
üçin biziň ýurdumyza gelmäge müm
kinç il ik tap and yg yň yz a minn etd arl yk
bildirmek isleýärin.
Pur s at d an peý d al an yp, Russ iý a
nyň iň abr aýl y hab arl ar agentl ig i —
ITAR- T ASS bil e n h y zm a td a şl yg a
ýokary baha berýändigimizi bellemek
isleýärin. Şeýle hem men Siziň “Häki
miýet ýörelgesi” atly telewizion geple
şigiňize höwes hem-de uly gyzyklanma
bilen tomaşa edýärin, ol ýurtlaryň we
halklaryň arasynda has gowy özara düşü
nişilmegine uly goşant goşýar, döwletara
gatnaşyklarda açyklyga hem-de özara
ynanyşmaga oňyn ýardam berýär.
Indi bolsa Siziň sowalyňyza geçeliň.
Mälim bolşy ýaly, Garaşsyz Döwletle
riň Arkalaşygy 1991-nji ýylyň ahyrynda,
Sow et Soý uz yn yň darg am ag y bil en
baglanyşykly wakalara jogap hökmünde
esaslandyryldy. Ol çylşyrymly döwür
bold y, öňk i resp ubl ik al ar yň aras yn
dak y gatnaş y kl a rd a k ö p b ab a td a

düş ün işm ezl ik gal ypd y, kadalaşdyryl
mandy. Syýasy-hukuk, maliýe, emläk
we köp sanly beýleki meseleler örb o
ýuna galdy. Şonda GDA, şol döwürde
aýdylyşy ýaly, “ylalaşykly aýrylyşma
gyň” wezipesini ýerine ýetirdi. Emele
gel en çylş yr yml y ýagd aýl ar y has ab a
almak bilen, käbir kemçiliklere garamaz
dan, bu wezipe ýerine ýetirildi. Emma
şondan soňra hem Arkalaşyk öz işini
dowam etdirdi. Geçen 30 ýylyň dowa
mynda bu gurama syýasy we ykdysady
taýdan has berkedi, netijeli we durmuşa
ukyply bileleşik hökmünde özüni görkezdi.
Häzirki wagtda hem bu guramanyň anyk
maks atl ar y hem-de düný ä ösüş in iň
häzirki zaman meýilleri bilen aýakdaş
barýan ösüş mümkinçilikleri bar.
Biziň pikirimizçe, şunda gürrüň, ozaly
bil en, gatn aş yj y ýurtl ar yň sen ag at,
maýa goýum, innowasiýa babatda ösü
şini çaltlandyrmak, Arkalaşygyň çäkle
rinde döwrebap, köp şahaly ulag-logis
tika ulgamyny döretmek, GDA-nyň Aziýa
bilen Ýewropanyň arasyndaky baglaş
dyryjy giňişlik hökmünde dünýä hojalyk
gatnaşyklaryna goşulyşmagy, biziň ýurt
larymyzyň goňşy ýurtlarda desgalaryň
we beýl ek i düz üml er iň gurl uş yg yn a
işjeň gatnaşmagy üçin GDA-nyň bile
likdäki ykdysady mümkinçiliklerini has
netij el i peýd al anm ak barada barýar.
Ge
çen ýyl GDA-nyň 2030-njy ýy
la çen
li
Ykdysady ösüş strategiýasynyň kabul
edilmegi bu wezipeleri hem-de oňa ýet
megiň ýollaryny anyklaşdyrdy. Bularyň
ählisi sebit hyzmatdaşlyk gatnaşykla
rynda, Merkezi Aziýada durnuklylygy we
ösüşi üpjün etmekde GDA tarapyndan
dol y der ej ed e ulan yl yp biln er. Biz iň
sebitimiz Ýewraziýa ulag ugurlarynyň
strategik taýdan juda möhüm çäginde
ýerl eşý är hem-de örän uly tebigy-çig
mal serişdelerine eýedir. Bu artykmaç
lyklar Arkalaşygyň uzak möhletli ykdysady
meýilnamalarynda hasaba alynýar.
Umuman, GDA gatnaşyjy ýurtlaryň
hä z ir k i w a g t d ak y hyzm atd aşl yg yn a
dürli derejelerde hem-de görnüşlerde
oňyn işjeň ýagdaý mahsusdyr. Bu gün
biz iň gatn aş ykl ar ym yz örän açykdyr,
iş ýüzünde netijelilige gönükdirilendir,
adamlaryň hakyky zerurlyklaryna we
isleglerine kybap gelýändir. Bu bolsa
GDA-nyň güýçl i tar ap yd yr hem-de

Türkmenistan bu bileleşigiň çäklerinde
hyzmatdaşlyga berk ygrarlydyr.
— Jenap Prezident, Türkmenista
nyň daş ar y syý as at ynd a Russiýa
aýratyn orun eýeleýär diýsem, ulal
dyp aýtdygym bolmaz, bu taryhda
hem şeýle bolupdy, häzirki şertler
hem muny talap edýär. Siziň piki
riňizçe, Türkmenistan bilen Russi
ýan yň aras ynd ak y gatn aş yklarda
haýsy ugurlarda has uly sepgitlere
ýetildi, haýsy ugurlarda bolsa heniz
mümkinçilikler doly peýdalanylma
ýar? Siz tutuşlygyna Türkmenistan
bilen Russiýa Federasiýasynyň ara
syndaky gatnaşyklaryň häzirki ýag
daýyna nähili baha berýärsiňiz?
— Türkmenistan bilen Russiýanyň
gatnaşyklary iki strategik hyzmatdaşla
ryň gatnaşyklarydyr. Şeýle häsiýetnama
türkmen-russiýa hyzmatdaşlygynyň ähli
ugurlary öz gerimine alýandygyny; onuň
uzak möhletlidigini; häzirki döwrüň üýt
gäp durýan ýagdaýlarynyň täsirine düş
meýändigini aňladýar.
Biz parahatçylygy hem-de howpsuz
lygy üpjün etmek meselelerinde halkara
we sebit giňişliklerinde, iri halkara gura
malarda, ozaly bilen, Birleşen Milletler
Gur am as ynd a hyzm atdaşlyk edýäris,
şunda, zerur bolan halatynda, öz here
ketlerimizi utgaşdyrýarys. Şeýle hyzmat
daşlygyň çemeleşmeleriň ýakynlygyna
ýa-da umumylygyna esaslanýandygyny
bellemek isleýärin. Şunda halkara huku
gyň umum y ykr ar edil en kadalaryna,
BMG-niň Tertipnamasyna, deňhukukly
lyk, döwletleriň özygtyýarlylygyna hor
mat goýmak, olaryň içki işlerine goşu
lyşmazlyk ýörelgelerine daýanylýar.
Ykdysady ulgamda Russiýa köp ýyl
lar yň dow am ynd a Türkm en ist an yň
daş ar y har yt dol anyşygynyň möçber
ler i boý unç a öňd äk il er iň hat ar ynd a
durý ar we ýurd um yz yň iň iri maýa
goýum hyzmatdaşlarynyň biridir.
Biz Russiýa bilen ýangyç-energeti
ka ulgamynda, gämi we uçar gurlu
şyg ynd a, obas en ag at topl um ynda,
dokma senagatynda, ulag ulgamynda,
ýol gurluşygynda, metallurgiýa senaga
tynda hem-de beýleki ugurlar boýunça
hyzmatdaşlyk edýäris. Türkmenistanyň
Russ iý a Fed er as iý as ynyň Tatarystan
Respublikasy, Sankt-Peterburg şäheri,

Astrahan welaýaty ýaly sebitleri bilen
göni söwda-ykdysady gatnaşyklary ýola
goýuldy we üstünlikli ösdürilýär. Russi
ýanyň beýleki sebitleri hem şeýle hyz
matdaşlyga gyzyklanma bildirýärler.
Medeni we ynsanperwer gatnaşyklar
ösdürilýär. Bilim ulgamynda hyzmatdaş
lyk aýratyn üstünlikli diýip aýdyp bilerin.
Häz irl ikç e dol y peýd al an ylmadyk
mümkinçilikler barada aýdylanda, gür
rüň, ozaly bilen, bilelikdäki tagallalary
talap edýän ugurlar barada gidýär ýa-da
olar peýdalanylyp başlanylandyr. Olaryň
hatarynda ulag we logistika ulgamyny
aýratyn bellemek gerek. Şunuň bilen
baglylykda, biz Hazar deňzi — Wolga
derý as y ugr y boý unç a Russ iý an yň
demirgazyk portlaryna we soňra Ýew
ropa çykmagy göz öňünde tutýan ulag
geçelgesiniň döredilmeginiň geljegi örän
uly tasl am as yn yň üst ünd e işl eý är is.
Munuň üçin Russiýa bilen hyzmatdaşly
gyň Haz ar ugr y has güýçlendirilýär.
Türkm en ist and a hem, Russ iý ad a
hem hyzm atd aşl ygyň mümkinçilikleri
niň ägirt ulud yg yn a oňat düş ün ilý är,
aýratyn-da, soňky ýyllar iki tarap hem
bu kuwwaty özara bähbitlilik esasynda
durmuşa geçirmek üçin tutanýerli tagal
lalary edýär.
Şeýlelikde, ähli ugurlar boýunça hyz
matd aşl yg ym yz örän giň ger im e eýe
boldy, şoňa görä-de, häzirki wagtda haýsy
ugurda peýdalanylmadyk mümkinçilikle
riň bardygyny aýtmak aňsat däldir.
— Jenap Prezident, Siz sowa
la şeýl e giň işl eý in jog ap berd i
ňiz welin, men ýurtlarymyzyň ara
syndaky gatnaşyklarda ýetilen uly
sepgitler Siziň Prezident Wladimir
Putin bilen şu ýyllaryň dowamynda
geçiren köp sanly duşuşyklaryňyzyň
netijesinde mümkin boldy diýsem,
ýalň yşm ar yn diý ip pik ir edý är in!
Syý as y sözl ükd e “pers on al che
mistry” — «şahsy ynanyşyk» diýen
adalga bar. Iki döwletiň Liderleriniň
özara gatnaşyklaryny synlanyňda,
biz iň Prez id ent im iz bil en Siz iň
şahsy gatnaşyklaryňyza has köpräk
orun berilýär diýen pikir döreýär we
şunuň bilen baglylykda, Russiýa
nyň Prezidenti Wladimir Putin bilen
emel e gel en gatn aş ykl ar a näh il i
baha berýärsiňiz?

— Men bu gatnaşyklara doly özara
ynanyşmak, açyk, dostluk gatnaşyklary
hökmünde baha berýärin, şunda ol örän
anyk hem-de ahyrky netijä gönükdirilen
dir. Biziň ilkinji tanyşlygymyz haçanda
men heniz wise-premýer wezipesinde
işleýärkäm bolupdy we Türkmenistana
amala aşyran saparlarynyň birinde onuň
ýanynda boldum. Ýalňyşmaýan bolsam,
şol duşuşyk 2002-nji ýylda bolupdy.
Şunl ukd a, biz eýý äm 20 ýyl a gol aý
wagt bäri tanyşdyrys, hemme ugurlar
boýunça hemişe ak ýürekli, göni hem-de
açyk hyzmatdaşlyk edýäris.
Meniň pikirimçe, Wladimir Wladimiro
wiç beýik adam, ol sada häsiýetli hem-de
giň göwünli. Şeýle adam bilen söhbet
deş bolmak hemişe örän ýakymly.
Biz Russ iý an yň Prez id ent i bil en
yzygiderli ýagdaýda ýüzbe-ýüz, telefon
arkaly söhbetdeş bolýarys, pikir alyş
ýarys, halkara syýasatyň, ikitaraplaýyn
hyzmatdaşlygyň gün tertibiniň möhüm
meseleleri boýunça maslahat edýäris.
Her gez ek hem men onuň bilelikd e
net ij el i işl em äg e gyz ykl anm as yn y,
Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaş
lyga ygrarlydygyny, biziň ýurdumyza,
saýlap alan ýolumyza hormat goýýan
dygyny duýýaryn.
Biz iň ara alyp masl ah atl aş an ähli
meselelerimiz iki ýurduň halklarynyň
bähb id in e gön ükd ir il end ir. Biz muň a
ýok ar y bah a berý är is hem-de men
dünýä giňişliginde Türkmenistany, biziň
Bitaraplygymyzy, halkara başlangyçlary
myzy hemişe goldaýandygy üçin Russiýa
nyň Prezidentine çuňňur minnetdardyryn.
— Gynansak-da, häzirki wagtda
ý u r t l a r y m y z y we halkl ar ym yz y
birleşdirýän, tutuş dünýäni gurşap
alan ýene-de bir çylşyrymly, pande
miý a bil en bagl an yş ykl y mes el e
bar. Türkmenistanyň halkyna bu
mes el ed e hem row açl yk hemr a
boldy, Siziň hut özüňiziň aladalaryňyz
hem-de Hök üm et iň öz wagt ynd a
geçiren çäreleri netijesinde, Siziň
ýurduňyza az sanly ýurtlaryň hata
rynda bu howply ýokanç keselden
goranmagyň başardandygyny bilýä
rin. Muňa garamazdan, entek howp
aradan aýrylmady. Türkmenistan Rus
siýanyň “Sputnik V” we “Epiwakko
rona” waksinalaryny resmi taýdan

bellige aldy. Siz bu keseliň öňüni
almak, onuň Siziň ýurduňyza ýaýra
mazlygy üçin nähili çäreleri görmek
zerur diýip hasaplaýarsyňyz?
— Türkmenistan Russiýanyň “Sput
nik V” we “Epiw akkorona” waksina
laryny resmi taýdan bellige alan dünýä
däki ilkinji ýurtlaryň biridir. Bu bolsa köp
babatda bize koronawirus pandemiýa
syna üstünlikli garşy durmaga mümkin
çilik berdi we mümkinçilik berýär. Şunuň
bil en bagl yl ykd a, bu ýok anj a garş y
göreşde biziň ýurtlarymyzyň hyzmat
daşl y g y n yň a ýr at yn ähm iý et e eýe
bolandygyny bellemek isleýärin.
Pand em iý a ýaýr ap başlan günle
rinde Türkmenistan bilen Russiýanyň
a ras ynd a ö rän g y sg a mö hle tle rd e
ylm y-lukm anç yl yk bil el eş ikl er in iň,
degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn
dolandyryş edaralarynyň ugry boýunça
net ij el i ikit ar apl aý yn gatn aş ykl aryň
gurallary ýola goýuldy. Biziň ýurtlary
myzyň bu çylşyrymly şertlerde hakyky
raýd aşl yg yň, bir ek-bir eg e dog anlyk
goluny uzatmagyň hem-de goldawyň,
tagallalary netijeli utgaşdyrmagyň aja
ýyp nusg as yn y görk ezendigini doly
ynam bilen aýdyp bilerin.
Hyzmatdaşlygyň şeýle ýokary derejeli
häsiýetini nygtamak bilen, doly esasda
Russiýanyň aýratyn ornuny belleýärin
hem-de dostlukly ýurduň ýolbaşçylaryna
minnetdarlygymy beýan edýärin.
Ýurdumyzda sanjym işleri bellenilen
möhletlere hem-de zerurlyklara laýyk
lykd a barý ar, ol Türkmenistanyň ähli
künjeklerini öz gerimine aldy. Saglygy
gor aý yş ulg am y, arass aç yl yk-epid e
miologiýa gulluklary sazlaşykly işleýär
ler, bu ýokanjyň öňüni almak boýunça
ähli zerur çäreler geçirilýär. Häzirlikçe,
Türkmenistana gelmekde, hususan-da,
beýleki ýurtlar bil en how a gatn awla
rynda belli bir çäklendirmeler dowam
edý är. Häz irk i şertl erd e mun uň özi
tebigy ýagdaýdyr.
Biz dünýäde, goňşy ýurtlarda pande
miýa bilen baglanyşykly ýagdaýlary üns
bilen synlaýarys hem-de ýagdaýa görä
hereket ederis. Tutuşlygyna, Türkme
nistanyň bu örän howply ýokanç kesele
garşy gorag çärelerini netijeli guramagy
başarandygyny aýdyp bilerin.
(Dowamy 3-nji sahypada).
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Ýurdumyzyň we hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer
syýasaty dünýä metbugatynyň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow TASS agentliginiň sowallaryna jogap berdi
(Başlangyjy 2-nji sahypada).
— Häzirki wagtda Türkmenistan
örän ýok ar y dep g i n l er d e ö s ý är
hem-de düný ä kart as ynd a barh a
uly ähmiýetli orny eýeleýär. Siziň
ýurd uň yz yň gaz anýan üstünlikleri
barada dünýäde barha köp bilýärler.
Siziň birnäçe halkara başlangyçlary
öňe sür end ig iň iz hem-de olar yň
dünýä bileleşigi tarapyndan giňden
goldanylandygy bellidir. Siziň öňe
süren başlangyçlaryňyzyň haýsysy
Siz e has ýak yn we olar yň haýs y
biriniň durmuşa geçirilendigine buý
sanýarsyňyz?
— Ilki bilen, men şol başlangyçlary
myzy, meýilnamalarymyzy we garaýyş
larymyzy doly goldan hem-de häzirki
wagtd a hem olar y üst ünlikli durmuşa
geçirýän Türkmenistanyň halkyna buý
sanýaryn.
Soňky ýyllarda ýurdumyz, hakykat
dan-da, okgunly ösýär, pandemiýa gara
mazdan, ykdysadyýetimiziň ösüş dep
ginleri durnukly hem-de oňat derejede
saklanýar. Bularyň ählisi ykdysadyýeti
miziň durnuklylygynyň hem-de onuň uly
kuwwatynyň subutnamasydyr. Türkme
nistanyň ilkinji Prezidenti Saparmyrat
Ataýewiç Nyýazow öz ýurdy üçin köp
işleri bitirdi, döwletiň esaslaryny goýdy.
Bitaraplyk hukuk derejesini pugtalan
dyrmak boýunça uly işler geçirildi. Men
2015-nji ýyld a biz iň başl ang yj ym yz
boýunça Birleşen Milletler Guramasy
tarapyndan ýurdumyzyň dünýäde ýeke-täk Bitaraplyk hukuk derejesiniň gaýta
dan ykrar edilendigine, soňra bolsa 12-nji
dek abr yň «Halk ar a Bit ar apl yk güni»
diýlip yglan edilendigine buýsanýaryn.
Ol ýa-da beýleki ulgamda gazanylan
anyk üstünlikler barada aýdylanda, olar
az däldir hem-de hemmesini sanap geç
mek köp wagt alar.
Milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň
köpüsi tarp ýerden diýen ýaly dikeldildi.
Häzirki zaman ýollarynyň müňlerçe kilo
metri, energetika düzüminiň iri desga
lary guruldy, täze zawodlaryň onlarçasy
ulanylmaga berildi. Biziň buýsanjymyz
Aşgabady, onuň binagärlik keşbini, biziň
adamlarymyzyň ýaşaýan häzirki zaman
ýaşaýyş jaýlaryny synlap görüň!
Haz ar deňz in iň ken ar yndaky ozal
çöllük meýdan bolan künjekde kaşaň
myhmanhanalary hem-de kottej şäher
çel er in i öz için e alý an «Awaz a» mill i
syýahatçylyk zolagy döredildi, bu zolaga
ýurdumyzyň ýaşaýjylary her ýyl dynç
almaga barýarlar. Bu mysallar ýurdu
myzda amala aşyrylan işleriň diňe bir
bölegidir.
Halkara giňişlikde biz dünýä bileleşi
giniň Türkmenistanyň energiýa howp
suzlygy, ulag hyzmatdaşlygy, ekologiýa,
parahatçylyk döredijilik hem-de öňüni
alyş diplomatiýasy boýunça öňe süren
başlangyçlaryny goldaýandygyna ýokary
bah a berý är is we muň a guw anm aga
haklydyrys. Biziň tekliplerimizi goldap,
BMG-de bir ag yzd an ses berilýändigi,
Türkm en ist an yň Bit ar apl yg yn yň we
onuň parahatçylyk döredijilik ugrunyň
ähmiý et in e barh a aýdyň düşünilmegi
hem-de goldanylmagy ählumumy para
hat ç y l y g a we howps uzl yg a ýard am
berm ek, Durn ukl y ösüş maksatlaryna
ýetmek , düný ä i şl er inde BMG-niň
esasy ornuny berkitmek, döwletara gat
naş ykl ard a deňh uk uklylyk we bir ek-birege hormat goýmak ýörelgelerine
ygrarlylyk boýunça daşary syýasy stra
tegiýamyzyň dogrudygyna bizde berk
ynam döredýär. Bularyň ählisi buýsan
mak üçin esas döredýär, emma, gaýta
laýaryn, amala aşyrylan bu işler, haky
katdan-da, türkmen halkynyň we biziň
döwl et im iz iň bit ir en hyzmatydyr.
— Ýurd uň yz a ýet ip gelý ärkäm,
uçardan Aşgabady synlanymda, ak
mermerli ajaýyp şäher meni haýran
galdyrdy. Şol ýakymly duýgular bilen
hem duşuşyga geldim. Siziň paý
tagtyňyz örän arassalygy, binagärlik
g öz e ll ig i b il e n k a lb y ňd a t äs i n
duýgulary oýarýar. Siz meniň ýüre-
gime mährem bolan Hazar deňzini

ýatl ad yň y z , m e n H az ar y ň a ňr y
tarapynda ösüp-ulaldym. Bizi ýaşly
gymyz, umumy Hazar deňzi, beýik
Garagum sährasy ýakynlaşdyrýar.
Siz bir syry açyp bilermisiňiz: tutuş
ýurduňyzyň Siziň Watanyňyzdygyna
düşünýärin. Türkmenistanyň haýsy
künj ekl er i Siz e has ýak yn, nir ed e
Siziň kalbyňyz has ýakymly duýgu
lara beslenýär?
— Türkm en ist an, hak yk atd an-da,
täsin ýurtdur, biziň ülkämizde synlap,
lezzet alar ýaly künjekler köpdür. Bu
meniň Watanym, bu ýerde meniň watan
daşlarym ýaşaýarlar, zähmet çekýärler,
çagalaryny terbiýeleýärler. Türkmenista
nyň her bir künjegi özboluşly ajaýypdyr,
biziň gadymy taryhymyzyň, medeniýeti
miziň, däp-dessurlarymyzyň äheňlerini
özüne siňdirendir.
Men ýygy-ýygydan ýurdumyz boýunça
sap arl ard a bolý ar yn, adaml ar bil en
duş uşý ar yn hem-de olar yň tutanýerli
zähm et i, ýaş aý an topr ag yn a çäks iz
söýg üs i net ij es ind e, Türkmenistanyň
gün-günden gözelleşýändigine, ösýän
digine göz ýetirýärin. Hemmetarapla
ýyn amatly, abadanlaşdyrylan obadyr
şäherler peýda bolýar, seýilgähler, dynç
alyş zolaklary döredilýär.
Her bir adamda bolşy ýaly, çagalyk,
ýetginjeklik ýyllarymy geçiren ýerlerim
meniň üçin aýratyn mähremdir, olar ba
radaky ýatlama hemişe meniň kalbymy
çoýý ar. Adam yň Wat any ýeke-täkdir,
şoňa görä-de, her bir adam üçin onuň
her dab an ýer i, näh il i hem bols a,
göz elm i ýa-da göz el dälm i, ýüregine
örän ýakyndyr.
— Jenap Prezident, ozaly bilen,
men Siz barada öwgüli sözleri aýda
sym gelýär, Siz hatda ajaýyp sport
taýýarlygy babatda ýokary derejede
kämilligi saklaýarsyňyz, welosiped,
karate, taekwondo, nyşana ok atmak
bilen meşgullanýarsyňyz. Sportdan
da şd ak y a d a m h ö km ü nd e S iz iň
ýanyňyzda özümi oňaýsyz duýýaryn
we uss at türg enl ik der ej es ind äki
jenap Prezidentiň ýanyna söhbede
gelýärin. Munuň üçin meni bagyşlaň,
bu ugurda buýsanmaga ýagdaýym
ýok. Siz spor
tuň yn
san üçin örän
möhümdigine, zerurdygyna, sportuň
Siziň durmuşyňyzyň aýrylmaz bölegi
bol up durý and yg yn a haç an göz
ýetirdiňiz?
— Bu duýg y, elb etd e, bed en üçin
zerurlykdan emele gelen tebigy duýgudyr.
SSSR döwründe geçen çagalyk ýyllarymda
ýetginjekleri sport bilen meşgullanmaga
çekmek işleri oňat ýola goýlupdy. Ýadyňyza
düşýän bolsa, bu ugurda dürli klublar we
guramalar, mysal üçin, DOSAAF hereket
edýärdi, olarda ýaşlara sportuň dürli gör
nüşleri boýunça tälim berilýärdi.
— E lb e td e , ý ad ym a d ü şý ä r .
«Goşuna, awiasiýa we flota ýardam
bermek boýunça meýletin jemgy
ýet» diýlip atlandyrylýardy. Şeýle at
bilen döşe dakylýan nyşanjyk hem
bardy.
— Hut şu guram ad a hem sportuň
dürli görnüşleri boýunça tälim berýärdi
ler. Munuň özi örän gyzykly hem-de özü
ne çekijidi, şoňa görä-de, men beýleki
ähli ýetginjekler ýaly, özüme ýaraýan,
nyş an a ok atm ak, erk in we nusg aw y
göreş, welosiped we awt om ob il sport y
bil en işj eň meşg ull and ym. Horm atl y
nyşanlara we beýleki sylaglara birnäçe
gez ek myn as yp bold um, ýetginjekle
riň arasynda nusgawy göreş boýunça
respublikanyň birinjiliginde öz agram
derejämde 1-nji orny eýeledim. Şol bir
wagtd a DOS AAF guramasy tarapyn
dan ýetginjekleriň arasynda geçirilýän
ýaryşlarda pnewmatik ýaragdan atmak
boýunça bäsleşiklerde tapawutlanyp,
birinji orny aldym.
Harby taýýarlyk boýunça bäsleşik
lerde bolsa tüpeňden ok atmak boýunça
«Türkm en ist an yň çemp ion y» diý en
derejä mynasyp boldum. Atçylyk sporty
barada aýdylanda, bedewe atlanmaýan
türkmeni göz öňüne getirmek kyndyr.
Men indi onlarça ýylyň dowamynda
döwlet gullugynda işleýärin, şunda dynç
günleri we zähmet rugsatlary ýok diýen

ýalydyr. Iş günüm ir säherden başlan
ýar we giç agşama çenli dowam edýär.
Şeýle ýagdaýda oňat beden taýýarlygyň
bolmasa, netijeli işlemek, ýüze çykýan
meselelere ünsüňi jemlemek mümkin
däldir. Sportuň özüme gyzykly bolan
birnäçe görnüşleri boýunça türgenleşik
lerimi dowam etmek üçin wagt tapmaga
çalyşýaryn. Şeýle türgenleşikler belli bir
derejede özüňi, hereket tizligiňi, erkiňi,
üýtgäp durýan ýagdaýlarda bada-bat
dürs çözg ütl er i tapm ak baş arnygyňy
saklamaga mümkinçilik berýär. Sportuň
işjeň, tiz hereketleri talap edýän görnüş
leri bu häsiýetleri taplamaga ýardam
berý är hem-de olar y işd e peýd al an
maga kömek edýär.
— Jenap Prezident, dogrymy aýt
sam, Siziň kärdeşleriňiziň — döwlet
Baştutanlarynyň arasynda köp bol
masa-da, sport bilen meşgullanýan
la
ry bar. Siz bol
sa, şol bir wagt
da,
döredijilik bilen hem meşgullanýar
syňyz — kitap, goşgy ýazýarsyňyz,
aýdym döredýärsiňiz. Men wideoýaz
gyda Siziň döreden sazyňyzy diňle
dim, onuň sazlaşygy, heňleri kybap
laşý ar. Bu Siz iň terj imehalyňyzyň
aýr at yn sah yp as yd yr. Dör ed ij il ik
Size näme berýär?
— Döredijilik başarnygy maňa ata-bab al ar ymd an gal an mir as bols a
gerek. Men mugallymlar maşgalasynda
önüp-ösdüm, atam mugallym bolmak
bilen, hekaýadyr goşgy ýazypdyr, soňra
kakam hem mugallym bolup işledi we
hekaýalary, goşgulary ýazdy. Siziň bil
şiňiz ýaly, men hem köp ýyllaryň dowa
mynda mugallym bolup işledim. Belkem,
şol sebäplidir, döredijilikde meniň zehi
nim doly derejede açyldy. Döredijiligiň,
esasan-da, aýdym-saz ýazmagyň ylham
berýändigini aýtmak isleýärin, ol durmuş
işjeňligini döretmäge ýardam edýär.
Saz, goşg y dör etm ek, has takygy,
esasy işimden daşgary gyzyklanma bil
dirýän sungatymdyr, ol iş-aladadan az-owlak ünsüňi sowmaga kömek edýär.
Kitap ýazmagy bolsa esasy işimiň,
döwlete we halkyma gulluk etmegiň aýryl
maz, möhüm bölegi hasaplaýaryn. Döre
dijiligiň bu ugruna örän jogapkärli garaýa
ryn, galamy ele almazdan ozal, köp sanly
maglumat çeşmelerini içgin öwrenýärin,
arhiw maglumatlaryny alýaryn, hünär
menler bilen maslahatlaşýaryn.
Ýazýan eserlerimiň okyjylar köpçüli
gine gowuşýandygyna, diňe bir Türk
men ist and a däl-de, başga ýurtlarda
hem aýr at yn ünsl i selj er ilý änd ig in e
düşünýärin. Bu öz ýazýan zadyňa ýokary
der ej ed e düş ünm eg i, jog apk ärç iligi,
oýlanyşykly döretmegi, maglumatlara
daýanmagy talap edýär. Döredijiligiň bu
görnüşinde ýokary derejäni saklap, peý
da getirjekdigime umyt edýärin.
— Siz şahsyýet hökmünde kemala
gelşiňiz barada aýtmak bilen, kaka
ňyz y ýatl ad yň yz, bu kanunalaýyk
dyr. Gynansak-da, Siziň uly hormata
eýe bolan kakaňyz birnäçe aý mun
dan ozal ara
dan çyk
dy. Si
ziň bil
şi
ňiz ýaly, beýik rus şahyry Aleksandr
Twardowskiniň “Heniz kakamy soňky
ýol un a ugr adý anç am, sak gal ym
döşüme düşse-de, özümi entek ýaş
has apl aý ard ym” diý en set irl er i
ýadyma düşýär. Bu dogrudyr. Siziň
kak aň yz bagtl y adam, ol oglunyň
şeýle belent derejä ýetenini gördi.
Siz uly adam bolup ýetişeniňizden
soň hem, köp ýyllaryň dowamynda
ol Siziň ýanyňyzda boldy, şahsyýet
we meşhur ynsan bolup ýetişmegiňiz
üçin köp hyzmatlary bitirdi. Türkme
nistanyň Prezidenti hökmünde atalyk
öwüt-ündewleriň, nesihatlaryň haýsy
bi
ri Siz üçin has mö
hüm we hä
zir
ki
wagtda her gün ýardam berýär?
— Meniň kakam berk durmuş ýörel
gelerine eýerýän, päk ahlak sypatlaryna
eýe bolan ynsandy. Ol meniň öz gara
ýyşl ar yn a hökm an eýermegimi talap
etmeýärdi, maňa nähilidir bir üýtgeşik
nesihat ýa-da ýörite görkezmeler ber
meýärdi. Has dogrusy, ol meni öz görel
des in iň täs ir i, işe, maşgala, mähriban

ojagyna, goňşularyna, dost-ýarlaryna,
garyndaşlaryna, bir söz bilen aýdylanda,
ynsanyň kalbynda maşgala ojagy we
has giň manyda «Watan», «Diýar» diýen
mukaddes düşünjäni oýarýan ähli zat
lara bolan gatnaşygynyň mysalynda ter
biýeledi. Elbetde, ol maňa, ýokary döw
let wezipesinde işläp başlan wagtymda
hem nesihatlaryny we maslahatlaryny
berý ärd i, ol ýa-da beýl ek i mes el el er
boýunça pikirlerini aýdýardy, men olara
ünsli garaýardym. Kakamyň beren mas
lahatlarynyň köpüsi ýurdumyz üçin zerur
hem örän peýdaly boldy.
Men hemişe onuň örän päk ýürekli
lik, adamlara kömek etmäge islegi we
başarnygy, adam tötänleýin ýalňyşan
ýagdaýynda, oňa geçirimlilik etmek ýaly
göreldesine eýermäge çalyşýaryn. Şeýle
häsiýetleriň örän möhümdigi düşnükli
dir, emma şunuň ýaly ynsan gylyklary
döwl et der ej es ind e peýd al an yl and a,
aýratyn uly ähmiýete eýe bolýar.
— Kakaňyzyň ýatan ýeri ýagty
bolsun! Ol öz ogluna buýsanýardy.
Bu gün Si
z iň özü
ň iz bagt
l y ata,
Siziň ajaýyp, asylly maşgalaňyz bar.
Çagalaryňyz ösüp ýetişdi, Size olara
guw anm ag a esas bar diý ip pikir
edýärin. Siziň her pursady dürli çäre
lere beslenen iş tertibiňiz sebäpli,
maşgala agzalaryňyz bilen duşuş
maga, gürrüňdeş bolmaga wagtyňyz
barm y? Jemg yý et iň maşg al a atl y
kiç ij ik top ar ynd a iň gymm atl y zat
näme? Siz nämä has uly baha ber
ýärsiňiz, maşgala gymmatlyklarynda
iň möhüm zat näme?
— Size açyk aýdýaryn, meniň gulluk
iş tertibime “maşgala bilen söhbetdeş
lik” diý en mes el e gir iz il en däld ir. Bu
degişme bolsa-da, maşgalam, agtykla
rym üçin, hakykatdan-da, wagt ýetmez
çilik edýär. Çagalarym indi uly adamlar
bolup ýetişdi, oglum döwlet işinde, gyz
larymyň biri lukmançylykda, beýlekisi
ykdysadyýet ulgamynda zähmet çek
ýär, agtyklarym bolsa sanlylaşdyrylan
döwrüň nesilleridir. Mysal üçin, men dört
ýaşly agtygymdan: “Saňa nähili oýunja
gy sowgat etmeli?” diýip soraýaryn. Ol
bolsa maňa: “Bir zat soramazdan ozal,
ilki bilen, pikirleniň, soňra sowal beriň!
Onsoňam, “LowiKod” ýa-da QR-kod
açyp bolýarka, sowal bermegiň zerur
lygy barmy, ine, biz özümiz size haýsy
oýn aw aj y saýl ap alm ag y tekl ip edip
bil er is” diý ip jog ap berý är. Gör üň!
Häz irk i döwr üň çag al ar y näh il i!
Hemm äm iz iň maşg al a bolup, bile
ýygnanýan pursatlarymyz hem bolýar.
Emma olar örän seýrek ýagdaýdyr hem-de
näme üçindir, tiz tamamlanýar. Emma
bu zerurlykdyr, meniň maşgalam, ýakyn
larym beýle ýagdaýa düşünýärler.
Ösüp gelý än ýaş nes ild e näh il i
sypatlary görmek isleýändigim barada
aýdylanda, olarda abraý, päk ýüreklilik,
ahlak arassalygy, ululara hormat goý
mak, maşg al a ojag ynyň mukaddesli
gine sarpa, Watana söýgi ýaly sypatlar
jemlenmelidir. Bu sypatlar dünýe ýaly
gadymydyr we ömürlikdir, beýle häsiýet
ler üýtgewsizligine galmalydyr hem-de
ynsanyň, jemgyýetiň, döwletiň eýerýän
ýörelgeleri bolmalydyr.
— Horm atl y jen ap Prez id ent,
Siziň bilşiňiz ýaly, duşuşyga taýýar
la
nyp baş
la
lym bä
ri köp wagt geç
di we mende ýene-de bir sowal bar,
ol syý as y häs iý etlidir. Dünýädäki
ýagdaýlar tiz üýtgäp durýar hem-de
çylş yr yml y häs iý et e eýe bolý ar,
şeýle wakalar Owganystanda bolup
geçdi. Bu ýurt Siziň hem, biziň hem
goňş ym yz, ond a soňk y wagtd a
wakalar şeýle bir tiz we garaşylma
dyk ýagdaýda ýüze çykdy hem-de
örän çylşyrymly ýagdaýlary emele
getirdi. Bu ýurduň Türkmenistana
örän ýakyn ýerleşýändigi sebäpli,
howp abanýarmy? Ýagdaýyň şeýle
ösüşinde howp barmy ýa-da Siziň
pikiriňizçe, howp ýokmy? Siziň nuk
daýnazaryňyzdan, Owganystandaky
ýagdaýlar, umuman, nähili häsiýete
eýe bolar?

Bagtyýar durmuşyň buýsanjy
Hormatly Prezidentimiz dünýäniň okgunly ösýän
kuwwatly döwletleriniň biri bolan Garaşsyz, hemişelik
Bitarap Türkmenistan Diýarymyzda esasy maksadyň
ýurdumyzy gülledip ösdürmek, halkymyzy eşretli dur
muşda ýaşatmak, parahatçylyk, dost-doganlyk, özara
bähbitli hyzmatdaşlyk bolup durýandygyny hemişe
nygtaýar hem-de her bir tutumynda şeýle ynsanper
wer ýörelgelerden ugur alýar. Munuň özi ata Watany
myzyň ähli ugurlarda giň gerime eýe bolan düýpli
özgertmeleriniň rowaçlyklara beslenmeginiň gözbaşy
bolup durýar. Biz muňa Gahryman Prezidentimiziň
parasatly baştutanlygynda Watanymyzyň gözel paý
tagty Aşgabat şäherinde geçirilen Türkmenistanyň
Halk Maslahatynyň mejlisinde hem anyk göz ýetirdik.
Uly şatl yk-şowh un bil en bell e
nil ip geç il en muk add es Gar aşs yz
lyg ym yz yň şanl y 30 ýyll yk sen es i
b a gt yý a r z am an am y zda ýeten
bel ent s epgi tl er im iz i , g az an a n
üst ünl ikl er im iz i tut uş düný ä buş
lad y. Bu baýr am halk ym yz a ýatd a
gal yj y purs atl ar y bag yşl ad y. Türk
men ist an yň «Wat an a bol an söý
güs i üçin» med al y bil en syl agl an
mag ym y çek en zähm et im e berl en
ýok ar y bah a has ap edý är in.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk
baýramçylygynyň öňüsyrasynda geçen maslahatda
Gahryman Arkadagymyz maksatnamalaýyn çykyş
edip, ata Watanymyzyň abraýy, ýeten belent sepgit
leri dogrusynda giňişleýin durup geçdi. Gysga wagtyň
içinde ähli ugurlarda görlüp-eşidilmedik üstünliklere
eýe bolundy. Ykdysadyýetiň ähli pudaklaryna sanly
ulgamyň ornaşdyrylmagy, bilim edaralarynda amala
aşyrylýan döwrebap çäreler oňyn netijesini berýär.
«Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer şygaryň
barha dabaralanýan döwründe ýurdumyzyň bilim
ulgamy has-da kämilleşdirilýär. Bular dogrusynda
Arkadag Prezidentimiz Türkmenistanyň Halk Masla
hatynyň mejlisinde aýratyn durup geçdi.

Her bir türkmen raýaty Türkmenistanyň Halk
Maslahatynyň taryhy mejlisinde kabul edilen çöz
gütleri üstünlikli durmuşa geçirmegi, eziz Wata
nymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň we
dünýäde abraýynyň has-da belende galmagynyň
hatyrasyna ak ýürekden, yhlasly we öndürijilikli,
hal al zähm et çek ip, bu işe goş ant goşm ag y
mukaddes borç hasaplaýar.
Goý, Gahryman Prezidentimiziň jany sag, ömri
uzak bolup, il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli beýik
işl er i hem iş e row aç als yn!
Orazgylyç Tagangylyjow,
Esenguly etrabyndaky 11-nji orta
mekdebiň mugallymy.

zähmetime goýlan sarpa
Hormatly Prezidentimiz ýurdumy
zyň bagtyýar raýatlarynyň beden we
ruhy taýdan sagdyn bolmagy hakyn
daky aladany döwlet syýasatynyň ileri
tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde
kesg itl ed i, ýurd um yzd a bu ugurd a
bimöçber işler amala aşyryldy. Berka
rar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe
halk ym yz yň sagl yg yn y gor am ak

babatda alnyp barylýan oýlanyşykly
özg ertm el er biz i öňüm izd e durý an
waj yp wez ip el er i üst ünl ikl i berj aý
edip, Watanymyzyň geljegi bolan ýaş
nesillerimize bu ugurda çuňňur bilim
bermekde, öz saýlap alan ugrundan
oňat baş çykarýan, ruhy we beden
taýdan sagdyn adamlar bolup ýetiş
m e kl er in i g az a nm a kd a yhl a sl y

hem-de dör ed ijilikli işlemäge borç
landyrýar.
Bizi ajaýyp zamananyň eýesi eden
döwl et Başt ut an ym yzyň jany sag,
ömri uzak bolup, halk bähbitli dur
muş a geç irý än tar yh y tut uml ar y
row açl ykl ar a besl ensin!
Arazgeldi Mollaýew,
Balkan lukmançylyk orta okuw
mekdebiniň direktory, Türkmenistanyň
«Watana bolan söýgüsi üçin»
medalynyň eýesi.

— Soňky günlerde Owganystandaky
syý as y ýagd aý düýpl i üýtg em el er e
sezewar boldy. Goňşy ýurtdan — Owga
nystandan daşary ýurt goşun bölümleri
çykarylandan soňra, täze hökümeti düz
mek işleri başlandy. Bu ýurt öz tary
hynda täze tapgyra gadam urýar.
Biz Türkmenistanda Owganystandaky
ýagdaýyň ösüşini hem-de soňky waka
lary üns bilen synlaýarys we häkimiýetiň
çalşylmagynyň giň umumymilli gepleşikler
esasynda parahatçylykly ýol bilen amala
aşyryljakdygyna umyt edýäris.
Biz öz tarapymyzdan Owganystanyň
täz e hök üm et i bil en däp bol an dost-doganlyk türkmen-owgan gatnaşykla-
ryn y mund an beýläk-de pugtalandyr
mak, bu ýurtd a ýagd aý y tizd en-tiz
düzetmek maksady bilen, onuň durnukly
durmuş-ykdysady taýdan gaýtadan dikel
dilmegine zerur bolan ýardamy bermek
üçin ýakyndan işleşmäge taýýardygy
myzy beýan etmek isleýärin.
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan özüniň
oňyn Bitaraplyk derejesine esaslanmak
bilen, diňe parahatçylyk söýüjilikli daşary
syýasaty durmuşa geçirýär, daşary ýurt
laryň içerki işlerine goşulmaýar.
Biz Bitaraplyk derejesinden ugur alyp,
harby bileleşiklere we toparlara goşul
maýarys — öz syýasy giňişligimizi para
hatçylyga, howpsuzlyga hem-de dünýäde
durnukly ösüşe ýardam bermek üçin işjeň
peýdalanýarys. Şunuň bilen baglylykda,
Owganystandaky häzirki ýagdaý baba
tynd a ýurd um yz yň eýel eý än orn un y
düşündirmek isleýärin. Biziň garaýşymyz
esasy üç ýörelgäni: syýasy-diplomatik,
söwda-ykdysady hem-de durmuş-ynsan
perwer ugurlary özünde jemleýär.
Birinjiden, biz Türkmenistanyň Owga
nystandaky ýagdaýyň diňe parahatçy
lykly, syýasy-diplomatik ýollar arkaly,
Owganystanda ýaşaýan ähli etnik we
dini toparlaryň giňden gatnaşmagynda
özar a kab ul ederl ikl i çözg ütl er i işl äp
taýýarlamagyň esasynda kadalaşdyryl
magy ugrunda çykyş edýändigini bir
näç e gez ek nygt apd yk.
Owgan halky öz ýurdunyň geljegini
özb aş d ak çöz m el id ir hem-de täz e
hökümet bilen döwlet gurluşynyň gör
nüşini kesgitlemelidir.
Ikinjiden, owgan tarapynyň gatnaşma
gynda iri düzümleýin taslamalaryň dur
muşa geçirilmegi Owganystanyň durnuk
lylygynyň, durnukly ykdysady ösüşiniň,
bu goň
şy ýur
duň se
bit hem-de dün
ýä
hojalyk işlerine üstünlikli goşulyşmagy
nyň örän möhüm şerti bolup durýar.
Biziň ýurdumyzyň energetika, ulag we
kommunikasiýa ulgamlarynda giň gerimli
tasl am al ar y durm uşa geçirmegi hem
munuň mysaly bolup biler. Şunuň bilen
baglylykda, Türkmenistan — Owganys
tan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz
geçirijisiniň gurluşygy uly ähmiýete eýe
bolýar. Deslapky hasaplamalara görä, bu
taslama Owganystana tebigy gazy göni
ibermekden başga-da, diňe öz çäginden
“maw y ýang yj y” üstaşyr geçirmegiň
hasabyna bu ýurduň býujetine ABŞ-nyň
bir milliard dollaryndan gowrak möçberde
mal iý e ser işd el er in iň gow uşm ag yn y
üpjün etmäge mümkinçilik berer. Mundan
başga-da, çäklerinde bu gaz geçirijisi
guruljak welaýatlarda birnäçe müň täze
iş orunlary dörediler.
Türkm en ist an — Owg a n yst an —
Pakistan ugry boýunça optiki-süýümli
elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy amala
aşyrylýar, «Lapis-Lazuli» ulag geçelge
sin i dör etm ek işl er i aln yp bar ylý ar.
Şun uň ýal y tasl am al ar yň üst ünl ikl i
amala aşyrylmagynyň doganlyk Owga
nystanyň ykdysady ösüşine kuwwatly
itergi berjekdigine, daşary ýurtly maýa
goýujylar tarapyndan işjeňligiň ýokar
lanmagy üçin höweslendiriji şert boljak
dygyna ynanýaryn.
Üçünjiden, Türkmenistan Owganys
tanyň ynsanperwer goldawa ýiti mätäç
lik çekýändigine düşünmek bilen, owgan
halkyna yzygiderli esasda kömek ber
ýär. Biz Owganystana ynsanperwerlik
ýükli kerwenleri yzygiderli iberýäris, oba
ýerlerinde mekdepleri we hassahanalary

gurýarys, Türkmenistanyň bilim eda
ralarynda Owganystanyň işgärlerini taý
ýarlamak işlerini barha giňeldýäris.
Ýak ynd a dostl ug yň we hoşn iý etl i
goňşuçylygyň nyşany hökmünde goňşy
ýurda nobatdaky ynsanperwerlik ýüküni
ugratmak barada çözgüdi kabul eden
digimizi bellemek isleýärin. Bu işleriň
ähl is i Türkm en ist anyň ser işd el er in iň
hasabyna maliýeleşdirilýär.
Biz mundan beýläk-de Owganysta
nyň doganlyk halkyna ynsanperwerlik
kömegini bermek ýaly asylly däbi dowam
etmegi ugur edinýäris.
Ýakyn wagtlarda baý taryhy geçmişi
bolan owgan topragynda parahatçyly
gyň we ylalaşygyň berkarar boljakdy
gyna ynanýaryn.
— Söhbetdeşligimiziň ahyrynda,
jen ap Prez id ent, Siz e bir sowal
berm ek isl eý är in, men geç irý än
ähli duşuşyklarymyň soňunda hemi
şe şeýle sowal berýärin. Biziň geple
şigimiz “Häkimiýet ýörelgesi” diýlip
atlandyrylýar we şunuň bilen bag
lylykda, şeýle sowaly berýärin: Siz,
Türkm en ist an yň Prez id ent i üçin
häkimiýet näme? Onuň “tagamy”
nähili? “Häkimiýet” diýen düşünje
örän täsin zat.
— Häkimiýet başynda durmak bilen,
halkyň wepaly hemaýatkäri bolmagy,
hak yk at yň we ynam yň güýj i bil en,
öz Watanyma, halkyma hyzmat etmegi
özüm üçin uly mertebe hasaplaýaryn.
Şoňa görä-de, biz ýokary döwlet wez ipesinde işlän tutuş döwrümiziň dowa
mynda “Döwlet adam üçindir!” diýen
şygary baş baýdak edindik. Türkmen
halkynyň taryhy we durmuş tejribesiniň
utgaşdyrylmagy, milli hem-de umuma
damzat gymmatlyklarynyň, ХХI asyryň
başynyň jemgyýetçilik-syýasy garaýyş
larynyň gazananlarynyň sazlaşygynda
guralan bu taglymat watançylygy, zäh
metsöýerligi, ynsanperwerligi hem-de
jogapkärçiligi ugur edinýär we adamlara
raý atlyk borjun yň, wyždanynyň, ruhy
ynançlarynyň emrine laýyklykda ýaşa
maga we döretmäge ylham berýär. Bu
taglymat ýurdumyzyň raýatlaryny bir
leşdirýän hem-de jebisleşdirýän, jemgy
ýetiň hil taýdan bütinleý täzelenmegini
taplaýan ruhy esas bolup çykyş edýän
umumymilli garaýyşlary açyp görkezýär.
Meniň üçin häkimiýet, ozaly bilen,
örän ýokary jogapkärçilikdir. “Häkimi
ýet — munuň özi çözgütleri kabul etmek
hem-de olary durmuşa geçirmek üçin
ygtyýarlyklardyr we serişdelerdir” diýen
nusgawy kesgitleme bar. Bu kesgitleme
dogrudyr, emma jogapkärçilik bolmadyk
halatynda, ol diňe howaýy düşünjedir.
Diň e bel ent jog apk ärçilik bu düşünjä
man y-mazm un, gymm atl yk hem-de
ýaş aýş a höw es ylh am yn y berýär.
Öz şahs y jog apk ärç iligiňi duýmak
how ul-har a, oýl an yş yks yz çözg ütl er i
kabul etmekden goraýar, «ýedi ölçäp,
bir kesmäge», ol ýa-da beýleki çözgüt
leriň ýetirip biljek täsirlerine düşünmäge
ýardam berýär.
Ol çözg ütl er iň aňyrs ynd a öz ala
dalary, arzuw-hyýallary bilen ýaşaýan
adamlar bar. Prezidentiň belent wezipe
sini eýelemek bilen, men şu düşünjeler
den ugur alýaryn. Häkimiýetiň güýjüni
we täsirini adamlaryň, öz ýurduň bäh
bid in e ulanm al y — men iň pik ir imç e,
munuň özi esasy, maksada gönükdiriji
garaýyş bolup durýar.
— Je
n ap Pre
z i
d ent, köp sag
boluň! Söhbetdeşlige wagt tapan
dygyňyz meniň üçin uly hormatdyr.
Duşuşygymyz örän gyzykly we many-mazmunly boldy. Munuň üçin men
hoşallygymy beýan edýärin. Şu söh
betdeşlige syn eden tomaşaçylaryň
we okyjylaryň Sizi ajaýyp ýurduň
Prezidenti hökmünde we Siziň ýur
duňyzy häzirki zaman gülläp ösýän
döwl et hökm ünd e has ýak ynd an
tan aj akd ykl ar yn a ynanýaryn. Size
ähl i gow ul ykl ar y, Türkmenistanyň
halkyna we ýurduňyza rowaçlyklar,
abadançylyk arzuw edýärin.
Jenap Prezident, sag boluň!

Saglyk — baş baýlyk
zyý ans yzl an d y r yj y ser iş
del er i ulanm al y.
2. Agyz-bur un ört üg ini
dakynmaly, köpçülik ýerle
rinde iki metr howpsuz ara
lygy saklamaly.
3. Ir sä
her
de we ag
şa
mara arassa howada geze
lenç etm ek peýd al yd yr.
Ýöne öl saçly, derli daşaryk
çykmakdan gaça durmaly.
4. Her paslyň howa ýag
daý yn yň aýr at ynl ykl ar yn a
gör ä geý inm el i.
5. Bedeniň kesele garşy ösümliklerden taýýarlanylan
1 . E ll er i ý yg y - ý yg y 
dan sabyn bilen ýuwmaly d u rn u kl yl yg yn y ý ok a r  melhem çaýlary içmegi dur
ý a - d a ý ör it el e şd ir il e n land yrmak üçin dermanlyk muş end ig in e öwürmeli.
Hazar şäher salgyt bölümi
tar ap ynd an 2020-nji ýylda
Adal at Nas ir ogl y Nas ir o
wyň adyna berlen J 0079743
belg il i pat ent i ýit ir il end ig i
s eb ä pl i g ü ý çs ü z h as a p
etmeli.

Gumdag şäheriniň ýaşaý
jys y Wazd yk Ann am ämm e
dow iç Ann am ämm ed ow yň
TM 1019369 belg il i sür üj il ik
şahadatnamasynyň, awtoula
gyn yň tehn ik i pasp ort yn yň,
gur atl yk hat yn yň ýitirilendigi
mäl im edilý är.

Türkm enb aş y etraby
nyň ýaş aýj ys y Maks im
Tlegenowiç Kuanbaýewiň
awtoulagynyň BF 6615 BN
döwlet belgisiniň ýitirilen
dig i mäl im edilý är.

C M Y K

2021-nji ýylyò 5-nji oktýabry.

6-njy oktýabr — Hatyra güni

ÝADA SALYŇ, BAŞ EGIŇ...
Meşhur şahyrymyz Kerim Gurban
nep es ow yň goşg ul ar yn yň bir ind e:
«Ölüsini sylamak diriniň däbi, köşek»
diýen setir bar. Hawa, öten-geçenleri
hatyralamak, olary haýyr-dogada ýat
lamak halkymyzyň asylly däpleriniň
biridir. Il içinde «Öli aýatdan doýmaz,
diri — hezzetden» diýlip, ýöne ýere
aýdylmaýar.
Her ýylyň 6-njy oktýabrynda Garaş
syz, hemişelik Bitarap döwletimizde
Hat yr a gün i bell en ilý är, Türkm en is
tand a ähl i uruşl ar yň gahr ym anl ar y
hem-de 1948-nji ýyl yň hel äkç il ikl i
Aşgabat ýertitremesiniň şehitleri ýatla
nylýar. Hakydalarymyzda pugta orun
alan ol günleri ýatlamak kyn, emma
ýatl am azl yk asl a mümk in däl. Ata-ba
ba do
wam edip gel
ýän däp-des
surlaryna, ýokary ahlak ýörelgelerine
ygrarly halk üçin munuň özi şeýle-de
bolm al y. Horm atl y Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň
adalatly belleýşi ýaly, türkmenistanly
laryň biziň parahat we bagtyýar dur
muş ym yz ugr und a jan yn y gurban
edenl er i sarp al am ag y bel ent ruhly
nesillerimiziň dowamatlylygyny bagla
nyşdyrýan ýörelge bolup durýar.
Ene topr ag yn y gor ap baş goýan
gahr ym anl ar yň hat yr as yn yň bel ent
tutulmagy türkmen halkynyň mertlik,
edermenlik, gaýratlylyk ýaly nusgalyk
häs iý etl er in iň ebedilige öwrülm e g i
dir. Adam pid al ar yn y get ir ip, ýürek
lere bitmez ýara salan deňsiz-taýsyz
söw eşl erd e olar yň şir in jan ynd an
geç ip, Wat an yn y, topr ag yn y, erk in
lig in i, ar-nam ys yn y gor am ag y biz iň
her bir im iz üçin iliň i, ýurd uň y söý
meg iň nusg al yk mekdebidir.
1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik
Watançylyk urşunda türkmen ýigit
leri doganlyk halklar bilen egin-egne
ber ip, gahr ym anl arç a söw eşd il er.
Çaw up gelý än duşm an güllesinden

birj ik-de hed er etm än, jeň-söw eş e
ilk inj il er iň hat ar ynd a gir ip, edermenl ig i, gaýd uws yzl yg y bil en tap aw utland yl ar, öz l e r i n iň mert pederleriň
nesilleridigini görkezdiler. Şeýdibem,
1418 günl äp dowam eden gazaply
uruşda Beýik Ýeňşi gazanmaga myna
syp goşantlaryny goşdular.
Wat an üçi n j anyny orta goýan
gahrymanlaryň biri-de hormatly Pre
zid ent im iz iň atas y Berd im uh amet
Annaýewdir. Ajaýyp mugallym hem
ilhalar ynsan, 2-nji Ukrain frontunyň
748-nji atyjylyk polkunyň ýefreýtory
Ber d i m u h a m et Annaýew duşmana
garşy batyrlarça söweş alyp barýar.
Emm a söw eşl eriň birinde kellesine
ok gyýçagy degip, agyr ýaralanýar.
Bäş aýdan gowrak wagtlap Kuýby
şew şäherine göçürilip getirilen has
sahanada (Russiýa Federasiýasynyň
häz i rki Samar a şäheri nde) ýaras y n y bejerdýär we uruşdan II topar
maýyb y b ol u p d ol an y p g e lý ä r.
Beýik Watanç yl yk urş y ýyll ar yn d a

h a r b y borj y berj aý etm ekde görk e 
z e n ş a hs y e d e rm e nl ig i , b at y r
lyg y hem-de gaýd uws yzl yg y üçin
Berd im uh am et Ann aý ew Russ iý a
F ederasiýasynyň ý ok ar y d ö wle t
syl ag yn a — «Ederm enl ig i üçin»
diý en med al a myn as yp boldy.
Hormatly Prezidentimiziň kyblasy
Mälikguly Berdimuhamedowyň hem
ata ýörelgesini mynasyp dowam etdi
rip, 1941 — 1945-nji ýyllarda tylda uly
işl er i alyp bar and yg yn y, deň-duşl a
ry n a gör eld e görk ez ip, diň e bir öz
öýlerine däl-de, eýsem, obanyň kyn
çylyk çeken ähli maşgalasyna kömek-goldaw berendigini şu ýerde hormat
bilen ýatlap geçmek gerek.
Urşuň yzysüre ykbal türkmen hal
kyny ýene bir agyr synagdan geçirdi.
1948-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda, gije
1 sagat 12 minutda Aşgabatda bolan
ýertitremesi 176 müň adamyň ömür
tanapyny kesdi. Bu ýitgi diňe aşgabat
lylaryň däl-de, tutuş türkmen halky
nyň agyr ýitgisi, hasraty boldy. Şonuň

üçinem onuň ýüreklere salan ýarasynyň
yza
sy hiç ha
çan git
mez. Şol aýyl
ganç
tebigy heläkçilikde hormatly Preziden
timiziň atasy Berdimuhamet Annaýew
hem wepat boldy. Mugallym, esger, ilha
lar ynsan ölüm ýassygynda ýatyrka-da,
özüniň däl-de, özg e l e r iň aladasyny
edýär. Berdimuhamet agan yň beý ik
adamk ärç il ig in e şaý at l y k e d ý ä n
ş u ý a zg yl ar y, ý a gn y Gahryman
Ark ad ag ym yz yň kyblas y Mäl ikg uly
Berdimuhamedowyň ýatlamasyny tol
gunman okamak mümkin däl: «Kaka
myň ölmeziniň öň ýanynda ýene bir
aýdany: «Nurça, gyzym, indi meniň
ýagd aý ym ýagş y, sen Mäl ikg ul yn y
al-da, mekdebe ylga. Ol ýerde okuwy
täz e gut ar yp gel en ýaş mug all ym
ýaşaýandyr, şoňa kömek ediň» diýdi.
...Kak am yň agyr hald a ýatanyny
eşiden adamlar biz bilen öýe gelenle
rinde, kakam ýagty jahan bilen hoşla
şan eken. Şonda Nurça Garaja uly sesi
bil en agl ap: «Adamlar, geliň, adam
syl am ag y, oňa horm at goým ag y

Kiçigöwünli uly adamdy

Manyly ýaşalan ömür
Özün iň man yl y ömr ün i neb it sen ag at yn yň ösüş ine
bag yş eden, «Türkm en ist an yň Horm atl y il ýaş ul us y»,
«Türkmenistanyň at gazanan senagat işgäri» diýen hor
matly atlara, «Altyn asyr» ordeniniň III derejesine, «Gaýrat»
we «Watana bolan söýgüsi üçin» medallaryna eýe bolan,
görnükli alym, geologiýa-mineralogiýa ylymlarynyň doktory,
«Türkm enn eb it» döwl et kons ern in iň «Neb itg az ylm yt as
lama» institutynda uzak ýyllar ýolbaşçy we baş ylmy işgär
bolup işlän Mars Aşyrmämmedow ýatlanyl
maga mynasyp alymdyr.
Ol 1938-nji ýylda Serdar şäherinde doguldy.
Onuň ata-enesiniň dogduk mekany Hazar
şäheri. Olaryň ikisi-de mugallym bolup işlän.
Kakasy Aşyr Mämmedow 1941 — 1945-nji
ýyll ar yň Beý ik Wat anç yl yk urş un a gatn aş
ýar. Çakn yş ykl ar yň birinde agyr ýaralanyp,
maýyp bolup dolanyp gelýär. Uruşdan soňra
Balkanabadyň Uzboý şäherçesinde mekan
tutunýar, ýöne urşuň salan ýarasyndan basym
aradan çykýar. Marsyň çagalyk ýyllary nebit
guýul ar yn yň aras ynd a geçý är.
M. Aşyrmämmedow 1957-nji ýylda Aşgabadyň nebitçilik
tehnikumyny tamamlap, geolog hünärini ele alýar. Esen
guly etrabynyň çägindäki Ekeremde işe başlaýar. Ilki buraw
laýjynyň kömekçisi, soňra inžener-geolog bolup işleýär.
Ýaş geolog bilimini artdyrmak maksady bilen, Moskwanyň
I.M.Gubkin adyndaky Nebit, himiýa we gaz senagaty institu
tynda okuwyny gaýybana dowam etdirýär we 1963-nji ýylda
ony üstünlikli tamamlaýar. Ekeremde iki ýyl işländen soň,
zehinli hünärmen hökmünde M. Aşyrmämmedow «Türk
mennebit» önümçilik birleşiginiň (häzirki «Türkmennebit»
döwl et kons ern in iň) merkezi diwanyna işe çag yr ylýar. Bu
ýerde 1959-njy ýyldan 1992-nji ýyla çenli aralykda geologiýa
bölüminde inžener-geolog, bölümiň başlygynyň orunbasary,
bölüm başlygy, baş geolog hem-de konserniň başlygynyň
orunbasary wezipelerinde işleýär.
Men halypa alymyň öýünde şahsy kitaplarynyň iki müň
den gowr ag yn yň bard yg yn yň şaý ad y bold um. Ol kit ap
laryny diýseň eý görerdi, «Kitap okaman, hakyky, çuň bilim
alyp bolmaz. Kitap okamadykdan hiç haçan adygan hünär
men çykmaz» diýip, akyldarlaryň biriniň aýdan sözlerini
hemişe gaýtalardy.
1963-nji ýylda diplom işini goran mahaly, talyplaryň ýazan
işlerini seljerýän tanymal alymlar, oňa diplom işiniň esasy
ýerl er in i çap etd irm eg i we üst ünd e işl äp, diss ert as iý a
goramagy maslahat berýärler. Ol 1966-njy ýylda 28 ýaşynda
professor N.Ý. Uspenskaýanyň ýolbaşçylygynda disserta
siýa gorap, geologiýa-mineralogiýa ylymlarynyň kandidaty
diýen alymlyk derejesine eýe bolýar.
M. Aşyrmämmedow 1992 — 2007-nji ýyllar aralygynda
«Türkm enn eb it» döwl et kons ern in iň «Neb itg az ylm yt as
lama» institutynyň direktory wezipesinde, soňra ömrüniň
ahyryna çenli on üç ýyllap institutda baş ylmy işgär wezipe
sinde işledi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ylym we teh
nika baradaky Ýokary geňeşiň karary bilen, 2007-nji ýylyň
iýun aýynda Mars Aşyrmämmedow uzak ýyllaryň dowa
mynda Türkmenistanyň nebitgaz senagatynyň ösüşine we
geologiýa ylmyna goşan saldamly goşandy üçin «Geologiýa,
nebit we gaz ýataklaryny agtarmak hem-de barlamak»
hünäri boýunça geologiýa-mineralogiýa ylymlarynyň doktory diýen alymlyk derejesine mynasyp boldy. Onuň tutuş
zähmet ýol y dör ed ij il ikl i çem el eşm ek ark al y geol og ik-

-ag t a r yş işlerini guramak we geçirmek bilen häsiýetlen
dirilýär. Türkmen çöketliginiň çylşyrymly çuňňur gurluşyny
aýdyňlaşdyrmaga, uglewodorodlaryň giňişlikde ýaýraýşy
nyň kanunalaýyklygyny ýüze çykarmaga ýardam berýän,
dürli görnüşli geologik gurluşlaryň — gurluş kartalarynyň,
geologik profilleriň, jemleýji litologiki stratigrafiki kesimleriň,
paleografiki gurluşlaryň ýüzlerçesiniň ýerine ýetirilmegine
gatnaşdy we ýolbaşçylyk etdi.
M. Aşyrmämmedowyň gönüden-göni gatnaş
mag ynd a Türkm en ist and a neb it iň we gaz yň
30-dan gowrak känleri açyldy. Olardan Goturde
päni, Barsagelmezi, Buruny, Gündogar Çele
keni, Günorta Gamyşlyjany, Keým ir i, Akp atla
wugy, Guýjugy, Çekişleri, Şatlygy, Samandepäni
we başgalary görkezmek bolar. Ýerasty baýlyk
lary gözlemekde we üstüni açmakda hem-de
özleşdirmekde Mars aganyň hyzmaty örän ulu
dyr. Tanymal alym 1974-nji ýylda ylym we tehni
ka boýunça SSSR-iň Döwlet baýragynyň eýesi
boldy. Bu meşhur alymyň köptaraplaýyn ylmy-amal y we naz ar y barl agl ar yn yň net ij el er i
1 50-den gowr ak çap edil en ylm y işl er ind e, 10 san y
monografiýasynda öz beýanyny tapdy.
M. Aşyrmämmedow «Nebitgazylmytaslama» institutynda
ýolb aşç y bol up işl än döwr ünd e bu ylm y edar a 1997-nji
ýylda Madrid şäherinde hil we kämilleşdirmegiň «Altyn Ýyl
dyz» halkara baýragynyň gowşurylmagy türkmen alymlary
nyň ýiti zehinleriniň daşary ýurtlarda-da ykrar edilýändiginiň
aýdyň subutnamasy boldy. 2009-njy ýylda Tähranda geçen
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agzalarynyň 10-njy
duşuşygynda YHG-niň halkara sylagyna-da mynasyp bol
magy guwançly wakadyr.
Mars aga ömrüniň ahyryna çenli öz iş tejribesini şägirt
lerine öwretdi. Olara halypalyk edip, geljekde ylymly, ukyply
hünärmen bolup ýetişmekleri üçin öz güýç-kuwwatyny gaý
gyrmady. Onuň ýetişdiren şägirtleri häzirki döwürde nebit
we gaz ulg am ynd a dürl i hün ärl erd e işl äp, ýurd um yz yň
nebitgaz senagatynyň ösmegine uly goşant goşýarlar.
Ylym düný äs ind e irg ins iz okam ak hem öwr enm ek
ynsany täze açyşlaryň goýn un a, düný ä akyl ýetirmegiň
ýollaryna atarýar. Ömrüni ylmy derňewleri geçirmäge, Ýer
gatlagynda nebit we gazyň ýaýraýşyny, emele gelşini,
gurl uş yn y öwr enm äg e bag yş eden alyml ar ym yz yň biri
Mars Aşyrmämmedow öz ýaş kärdeşlerine: «Ylymda öz
ýoluňy tapyp, yz goýmak esasy işdir. Birine meňzejek bol
mal y däl, özüň bolm ag y baş arm ak ger ek» ýa-da «Täz e
ylmy garaýyşlaryň nazaryýetinden üstüni ýetirip bilseň,
her bir ylmy iş, açyş netijesini berip biler» diýip maslahat
bererdi.
Mars Aşyrmämmedow işlän 63 ýylynyň soňky 28 ýylyny
ylma bagyş etdi. Oňa egindeşleri: «Kyrk kişilik iş bitiren
alym» diýip sarpa goýardylar. Wagt basym geçýär, görüp
otursak, kärdeşimiziň aramyzdan gidenine eýýäm bir ýyl
dan gow
r ak wagt ge
ç ip
d ir. Eger adam bu dün
ý ä
de
manyly ýaşan bolsa, onuň yzynda ýagşy ýatlamalar, biti
ren işl er i galý ar. Onuň gad yr y biln ip, sarp as y bel ent
tutulýar. Ajaýyp adam, meşhur alym-geolog Mars agamyz
hem şeýle adaml ar yň hil ind endi. Alymyň toplan baý tejribesi ykbalyny ylma baglanlar üçin uly sapak hem ýol gör
kezijidir.
Saparmyrat Artykow,
«Türkmennebit» döwlet konserniniň
«Nebitgazylmytaslama» institutynyň uly ylmy işgäri.

Baº redaktor
Esaslandyryjysy —
Balkan welaýatynyň häkimligi

Geldimyrat
Hojamyradow

Berdimuhamet mugallymdan öwrene
liň. Ol ölüm ýassygynda ýatan wagty
öz alad as yn y etm än, bizi mekdebe
ýaňy gelen ýaş mugallymy we onuň
maşg al as yn y hal as etm äge iberdi.
Goý, onuň ýatan ýeri ýagty, jaýy jen
net bolsun!» diýip, hat-sowat öwreden
eziz mug all ym y bil en hoşl aşd y».
Milli Liderimiziň pähim-paýhasyn
dan kem al tap an ajaý yp zamana
myzda paýtagtymyz tanalmaz dere
jede özgerdi. Gün geldikçe gül açýan
Aşgabadyň taýsyz gözelligi, haýran
edýän özboluşly arhitektura gurluşy
göwnüňi göterip, baky juwan şähere
bol an söýg iň i artd yrý ar. Berk arar
döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe
badalga berlen tutumly işleriň neti
jesinde Aşgabat has-da gözel görke
besl end i. Horm atl y Prezidentimiziň
başlangyjy bilen durmuşa geçirilýän
«akylly» şäherler konsepsiýasy paý
tagtymyzda amala aşyrylýan işlerde
hem aýdyň beýanyny tapýar. Häzirki
wagtda paýtagtymyzyň demirgazyk

böleginde täze «Aşgabat-siti» döre
dil
ýär. Bu gün ak mer
mer
li paý
tag
tymyz halkara maslahatlaryň, duşu
şyklaryň hem-de sergileriň geçirilýän
merkezi hökmünde bütin dünýäde
meşh urd yr. Beý ik Gar aşs yzl yg y
myzyň şanly 30 ýyllygynyň baýram
edilen ýyly bolan «Türkmenistan —
par ah atç yl yg yň we ynan yşmagyň
Wat an y» ýyl ynd a biz göz el paýt ag
tymyz Aşgabat şäheriniň esaslandy
rylmagynyň 140 ýyllygyny uly dabara
bilen belledik.
...Biz mah al-mah al paýt agt ym y
zyň gözel künjekleriniň birinde bina
edilen «Halk hakydasy» ýadygärlik
ler topl um ynd a bolup, öten-geçen
lerimizi ýada salýarys, olaryň ýagty
ýadygärliginiň öňünde baş egýäris.
Toplumyň «Milletiň ogullary», «Baky
şöhrat», «Ruhy tagzym» ýadygärlik
leri hem-de «Watan mukaddesligi»
muz eý i merd an a ata-ba b a l a r y m y
zyň gahr ym anç yl yg yn yň, mertl ig i
niň beýanyny özünde jemleýär. Gah
rym an Ark ad agymyzyň par as atl y
ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň
bagtyýarlyk döwründe özüniň röw
şen geljegini gurýan halkymyz gah
rym anl ar yn y, şeh itl erini hatyralap,
bel ent ahl ak hem-de ynsanperwer
ýörelgelerini mynasyp dowam etdir
ýär, geljekki nesillere ýetirýär. Diý
mek, halkymyzyň şan-şöhrata bes
lenen taryhyna, Watan gerçekleriniň
ederm enl ig in e, deňs iz-taýs yz gah
rym anç yl yg yn a buýs anç duýg us y
ýüreklerde müdimi ýaşar.
Goý, hem iş e par ahatçylyk, aba
dançylyk höküm sürsün! Munuň üçin
dünýä ähmiýetli beýik işleri alyp bar
ýan horm atl y Prez id ent im iz iň jan y
sag, ömr i uzak, belent baş y aman
bolsun!
Döwletmämmet GARAKLYÝEW,
«Balkan».

Bu waka Etrek etrabynyň Çetli obasynda 1923-nji
ýylyň gyş günlerinde bolup geçipdi. Zypdaly şol gün
adatdakysy ýaly ir turup, ilki atyny, soň ýatakda duran
dowarlaryny iýmläp, suw berdi. Öý tarapdan ylgap gel
ýän çag an yň: «Zypd al y aga, buşl uk, ogl uň bold y!»
diýen ýakymly sesi ony täze bir dünýä aralaşan ýaly etdi.
Ylgap gelen çagany gujaklady: «Sag bol, oglum, ýaşyň
uzak bolsun! Işden dolanyp gelenimde, seniň buşluk
paýyňy bererin» diýip, onuň kellesini mähir
bilen sypalady.
Giç öýlän işden dolanyp gelen Zypdaly
çaý-nah ar yn y hem edinm än, buşl ukç y
oglanyň gözlegine çykdy. Ony öýlerinden
tapyp, oba dükanyna alyp gitdi. Dükanyň
müdirine: «Şu oglana toý-tomaşada, mek
debe gidende geýer ýaly oňatja köýnek
ber» diý ip haý yş etd i. Haý yş bit ir ild i.
Çaga bu serpaýa begenip, ylgap öýlerine
gaýtdy...
Aý aýlanyp, ýyllar kerwen gurap geçip
dur. Ýagty jahana gelen, buşlugyna köý
nek berlen Esenjik bolsa gününi sanap ulalyp barýar.
Ol ýedi ýaşyny dolduryp, obadaky ýediýyllyk mekde
biň 1-nji synpyna okuwa barýar. Esen düşbülikde-de,
edep-terbiýelilikde-de öz synpdaşlaryndan tapawut
lanýardy. Öýde-de kakasynyň ýakyn kömekçisi bol
ýardy. Ol obadaky mekdebi tamamlandan soň, kaka
sy bilen şol wagtky kolhozda işe başlaýar. Ýigit çykan
Esen kakasyndan baglara, bakjaly meýdanlara ideg
etmegiň abyny-tabyny kemsiz öwrenýär. Şeýlelikde,
halal zähmetiň asyl nusgasyny görkezip ugraýar. Ese
niň gör eld es in e eýerý än ogl an-gyzl ar yň hem san y
artyp başlaýar. Ýöne...
Bimahal turan nägehan uruş hemmeleriň ýüreklerinde
besläp ýören arzuwlaryna badak atýar. Ençeme gerçek
ýigitler zähmet gurallaryny söweş ýaraglary bilen çalyş
maly bolýar. Ýaňy 18 ýaşy dolan Esen Zypdalyýew hem
Watan goragyna gidýär. Ol ilki Özbegistanyň Samarkant
şäh er ind e harb y täl im alý ar, soň söw eş meýd an yn a
ugraýar. Aldym-berdimli söweşlere gatnaşýar. 1945-nji
ýyl yň başl ar ynd a bol an gaz apl y söw eşl er iň bir ind e
kellesinden agyr ýaralanýar. Ony harby gospitala ugrad
ýarlar. Tä saglygyny doly dikeldýänçä saklap, 1946-njy
ýylyň ortalarynda harby gullukdan boşadýarlar.
Sag-aman dogduk mekanyna dolanyp gelen ýigit şol
ýyl Etrek etrabynyň merkezindäki 1-nji orta mekdepde
başlangyç synp mugallymy bolup işe başlaýar. Dogrusy,
oňa bu saýlap alan käri birbada ýeňil düşmeýär. Esene
mekdebiň tejribeli mugallymlary ýakyndan goldaw ber
ýärler.
Ol ilki Türk m en b a ş y şä h erindäki mugallymçylyk
mekdebinde okaýar. 1951 — 1954-nji ýyllarda Türk
men ab at şäh er ind äk i mug all ymç yl yk inst it ut yn yň
matematika fakultetinde gaýybana bilim alýar. 1952-nji
ýylda Esen mugallymy Etrek etrabynyň Akýaýla oba
syndaky 2-nji orta mekdebe matematika mugallymy
edip işe iberýärler. Ol şol mekdepde ömrüniň ahyryna
çenli zähmet çekýär.
Uruş we zähmet weterany Esen Zypdalyýew ýaşan
ömr ünd e Wat an yn a, halk yn a hyzm at etm ekd e güýç-gaýratyny gaýgyrmady, döwlet syýasatyny ilat ara
synd a wag yz etm ekd e hem iş e öň hat ard a bold y.
Ol Etr ek etr ab ynd a ýok ar y ahl akl y, adamk ärç il ikl i,
med en iý etl i adaml ar yň bir i hökm ünd e tan alý ard y.
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Durmuşyň ajysyny-süýjüsini görend ig i üçin, ol hem
meler üçin mähribandy.
Elbetde, adamlaryň ahlak sypaty olaryň birek-birek
bilen gatnaşygynda, jemgyýetçilik borjuna düşünişinde
ýüze çykýar. Käbir adamlar bolýar, sähel bir iş etse,
diline dolajakdyr, ebeteýini tapsa, ýolbaşçysyna görkez
jekdir. Käbir adamlar weli, öz borjuna dogry düşünip,
wyždan, ynsap diýen mukaddeslikleri özüne hemra edi
nip, sessiz işläp ýörendirler. Meniň söhbet
deş bolan adamlarymyň aýtmaklaryna görä,
Esen mugallym ikinji topara degişli adamla
ryň hi
lin
den eken. Şo
nuň üçin onuň hor
maty il arasynda uly bolupdyr. Onuň ogly,
Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy Çerkez
Esenowyň aýtmagyna görä, Esen aga her
gün säher bilen türkmen radioýaýlymynda
berilýän sazlary sypdyrman diňleýän eken.
Täze üýtgeşik saz çalynsa, derrew eline
dutaryny alyp, şol sazy gaýtalap-gaýtalap
çalyp öwrenipdir. Ol dutary örän ezber hem
şirin çalar eken. Welaýatymyzda adygan
bagşy, dogany Nurýagdy Zypdalyýewiň hem onuň saz
çalşyna diýseň göwni ýetipdir.
Gol aýd a ýol um düş üp, Esen mug all ym yň işl än
ýerine — Etrek etrabynyň Akýaýla obasyndaky orta
mekdebe bardym. Şonda maňa ilkinji duş gelen onuň
okadan okuwçysy, mekdebiň matematika mugallymy
Amanmuhammet Toýlyýew boldy. Saglyk-amanlykdan
soň, ondan Esen mugallym hakynda gürrüň bermegini
haýyş etdim. Şonda ol:
— Men Esen mugallymyň elinde okadym, bilim-ter
biýe aldym. Ol öz işine ezber, tutanýerli mugallymdy.
Matematika dersi bilen içgin gyzyklanýan okuwçylar
bil en özb aşd ak, goşm aç a okuwl ar y geç erd i. Esen
mugallymyň şol yhlasy şu mekdebiň uçurymlaryndan
mat em at ik a ugr y boý unç a enç em e hün ärm enl er iň
ýetişmegine sebäp boldy. Olar häzir diňe bir etraby
myzda däl, welaýatymyzyň ähli künjeginde zähmet
çekip ýörler. Islendik daragta-da öz ýetişdiren miwesi
niň agramyna görä baha kesilýär-dä — diýip, guwanç
ly gürrüň berdi.
«Çekseň zähmet, ýagar rehnet» diýleni. Esen aga
etrap bilim bölüminiň we welaýat Baş bilim müdirliginiň
Hormat hatlaryna, gymmatbahaly sowgatlaryna ençeme
gezek mynasyp bolupdy. Ol «1941 — 1945-nji ýyllarda
Germaniýadan üstün çykylandygy üçin» hem-de baş
ga-da birnäçe medallaryň eýesidi. Beýik Watançylyk
urş und a gaz an yl an Ýeňş iň 75 ýyll yg y myn as yb etl i
dör ed il en «Şöhr at» kit ab ynd a uruş wet er an y Esen
mugallymyň hem ady bar.
Türkmen aga dokuzy düzüw bolmagy uly mertebe
hasap edipdir. Şol dokuzyň birini atalarymyz «Ogul-gyzyň ýagşy günlerini görmek, olara guwanyp ömür
sürmek» diýip, hasaba alypdyrlar. Esen aga hem çaga
larynyň ýagşy günlerine guwanyp gezmek nesip eden
kişi. Ol 6 ogly, 2 gyzy terbiýeläp ýetişdirdi. Olary deňli-derejeli, öýli-işikli etmek nesibesinde bar eken. Ynsan
kowumy üçin mundan uly bagt barmy näme?!
Esen mugallym 1986-njy ýylyň tomus günleriniň birinde
ogul-gyzl ar yn y, agt yk-çowluklaryny daşyna üýş ür ip,
rah at göz ün i ýum upd yr. Ol ýaş an ömr ünd e näm e
tapsa, il bilen bile tapypdy, näme ýitiren bolsa, il bilen
bile ýitiripdi. Ol kiçi göwünli uly adamdy.
Hudaýnazar Godanow,
Etrek etraby.
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